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Capítulo 7

Encontros e transacções com a música

Há momentos em que a música nos comunica esse sentimento intenso de que a nossa vida é, 
efectivamente, uma vida sem morte.

Eduardo Lourenço (In Câmara Clara, 2007a)

A estratégia de investigação prosseguida até ao momento levou-nos a demarcar e a 
interpretar os recortes e dinâmicas subjacentes à génese, à constituição e ao funciona-
mento do subcampo do rock alternativo em Portugal ao longo dos últimos 30 anos com 
um enfoque particularizado nas esferas da produção e oferta de bens e obras. Ora, assim 
sendo, a assunção de um subcampo do rock alternativo em Portugal ainda se encontra 
incompleta, pese embora a densidade analítica que já granjeamos. Para completar o que 
sociologicamente entendemos como um espaço verdadeiramente relacional falta-nos a 
abordagem dos consumos, das relações, das apropriações e das fruições face à música. 
Entramos assim, no campo que é tradicionalmente apelidado dos públicos e dos consu-
mos musicais. Quem consome o rock alternativo e o pop rock em geral? De que forma? 
Consumo, fruição ou apropriação? Em que contextos? As linhas mestras deste capítulo 
orientam-se no desbravar desse terreno ainda tão desconhecido como mitigado que é 
o do consumo musical e estruturam-se num feixe de eixos interpretativos que podemos 
sistematizar da seguinte forma: a importância dos consumos musicais dentro do universo 
caótico, flutuante, diverso e plural dos consumos culturais; o reconhecimento e a compre-
ensão dos gostos musicais e consequentemente dos consumos musicais mais frequentes 
na contemporaneidade dentro do universo da música popular; a identificação e o enten-
dimento da importância dos consumos e gostos face ao rock alternativo no âmbito dos 
consumos e gostos musicais; o recorte e a análise das vivências musicais que encerram a 
definição e a manifestação de gostos e de consumos de música, em particular nas esferas 
do pop rock e, dentro dessas, do rock alternativo. 

O consumo musical tem sido um tema fulcral na Sociologia durante as últimas três 
décadas (DeNora, 2007). Percorridas pelos métodos quantitativos (Bourdieu, 1984, 2004, 
2007) e qualitativos (DiMaggio, 1982; DeNora, 2000), as investigações já clássicas na área 
evidenciaram o papel da música como um meio de distinção social e de status. Recente-
mente, a proficuidade das ligações entre gosto musical e status têm-se mostrado, pelo 
menos no contexto americano, mais complexas, fazendo-nos acompanhar a modulação 
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introduzida pelo modelo omnívoro/unívoro (Peterson & Kern, 1996; Bryson, 1997). Tam-
bém não podemos deixar de referir os trabalhos produzidos pelos Estudos Culturais de 
Birmingham e suas reactualizações contemporâneas, sobretudo nos contributos que deram 
à construção das identidades sociais e a todos os processos pelos quais foram atribuídos 
significados às obras musicais e à sua apropriação social (Hebdige, 1979; Feixa, 1999; 
Hall, 2003; Bennett & Peterson, 2004). Como evidenciamos no Capítulo 3, Sara Cohen 
reconheceu uma efectiva relação entre música e identidade local (Cohen, 1991, 1999; 
Corral, 2008), suplantando a abordagem clássica dos cultural studies e encetando uma 
démarche assente na espacialização de dinâmicas grupais de consumo de música. Esta 
abordagem tem sido extremamente útil à Sociologia pois funda-se no conceito de cena 
(Bennett & Peterson, 2004:6-7; Bennett, 2004a) enquanto construção social balizada pelas 
redes e padrões de interacções que ocorrem num dado espaço-tempo.

Recentemente, os trabalhos de Philippe Coulangeon (2003, 2010) têm vindo a consti-
tuir importantes contributos para a análise dos gostos e consumos musicais. Coulangeon 
adianta que alguns comentadores de Pierre Bourdieu têm tendência a associá-lo a uma 
cartografia mecanicamente determinista que faz corresponder o espaço dos gostos ao 
espaço das posições sociais: “o argumento da quebra das fronteiras subjacente à metáfora 
do omnívoro pode não ser radicalmente novo como faz parecer” (Idem, 2010:89). Ou 
seja, devemo-nos perguntar se a hipótese omnívoro/unívoro pode, de facto, considerar 
um enfraquecimento das hierarquias e das diferenciações culturais ou estaremos nós 
perante uma reconfiguração das fronteiras e das hierarquias culturais e musicais, e assim, 
perante a impossibilidade de denegar as diferenciações sociais em torno da música. Todas 
estas investigações têm contribuído para aumentar o património e também a eficácia 
de conhecimentos relativos aos consumos musicais, mas a instabilidade continua a ser a 
sensação que mais enfrentamos quando temos pela frente o objectivo de analisar e com-
preender todas as dinâmicas inerentes ao consumo e consolidação dos gostos musicais 
em Portugal. Valerá a pena deixarmos uma citação longa de Bourdieu a este respeito, 
pois nela se fundam intricadamente a ansiedade e urgência que nos marcaram ao longo 
deste trabalho face ao conhecimento dos consumos e gostos musicais.

“Se nada existe, por exemplo, que permita, tanto quanto os gostos no campo da música, 
afirmar sua «classe», nada pelo qual alguém possa ser infalivelmente classificado, é porque, 
evidentemente, não existe prática para determinar melhor a classe, pelo fato da raridade das 
condições de aquisição das disposições correspondentes, do que a frequência do concerto 
ou a prática de um instrumento de musica «nobre» (práticas menos disseminadas, no caso 
em que todas as outras variáveis sejam semelhantes, que a frequência do teatro, dos museus 
ou, até mesmo, das galerias). Mas é também porque a exibição de «cultura musical» não é 
uma ostentação cultural como as outras: na sua definição social, a «cultura musical» é algo 
diferente de uma simples soma de saberes e experiências, acompanhada pela aptidão para 
discorrer a seu propósito. A música é a mais espiritualista das artes do espírito; além disso, o 
amor pela música é uma garantia de «espiritualidade». Basta pensar no valor extraordinário 
conferido, actualmente, ao léxico da «escuta» pelas versões secularizadas (por exemplo, 
psicanalíticas) da linguagem religiosa. Conforme é testemunhado por inumeráveis variações 
sobre a alma da música e a música da alma, a música está estreitamente relacionada com 
a «interioridade» («a música interior») mais «profunda» e os concertos só podem ser espi-
rituais... Ser «insensível à música» representa, sem dúvida - para um mundo burguês que 
pensa sua relação com o povo a partir do modelo das relações entre a alma e o corpo - uma 
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forma especialmente inconfessável de materialismo grosseiro. Mas não é tudo. A música 
é a arte «pura» por excelência: ela nada diz, nem tem nada para dizer; como nunca teve 
uma verdadeira função expressiva, ela opõe-se ao teatro que, até mesmo, nas suas formas 
mais depuradas, continua a ser portador de uma mensagem social e só pode ser «aceite» 
com base em um acordo imediato e profundo com os valores e as expectativas do público. 
O teatro provoca divisões e está dividido: a oposição entre a de rive droite e rive gauche, 
entre o teatro burguês e o de vanguarda, é inseparavelmente estética e política. Nada disso 
se passa com a música (se deixarmos de lado algumas raras excepções recentes): a música 
representa a forma mais radical, mais absoluta, da denegação do mundo e, em especial, do 
mundo social que, segundo o ethos burguês, deve ser obtida de todas as formas de arte” 
(Bourdieu, 2007:23-24).

Em Portugal, e tal como podemos avaliar no capítulo anterior, o estudo das práticas 
culturais tem vindo a ser objecto de um interesse crescente, possibilitando a concretização 
de uma plataforma sustentada de conhecimento e de estratégias de intervenção nesse 
sector. Mas a música e as relações e interacções que são feitas a respeito do seu consumo 
não têm sido objecto de uma sistematização tão grande se nos situamos ao nível da apro-
priação quotidiana e nas esferas tradicionais da recepção1. Se é verdade que “na tradição 
sociológica a música tem sido frequentemente considerada como um objecto regulador 
por excelência das lógicas que organizam a esfera da cultura, [pois] distingue os objectos 
de arte e define a relação dos actores sociais com o universo dos bens culturais” (Abreu, 
2000:131), então existe um caminho muito grande a percorrer. Aliás, se a música desempe-
nha hoje um papel tão importante na “transgressão e interpenetração dos campos e dos 
modelos culturais e das recomposições hierárquicas da cultura” (Idem, Ibidem:131) importa 
«levantar o véu» sobre o consumo musical de música popular, numa acepção claramente 
anglo-saxónica, uma vez que esse mesmo é exemplar e por vezes denominador comum 
de muitas práticas culturais e de lazer levadas a cabo por parte de largos segmentos da 
população, especialmente, mas não só, os jovens. Esta mesma necessidade se orienta 
para a demonstração e a visibilidade de consumos musicais situados na esfera do pop 
rock e que são objecto de uma intensa opacidade científica e social, pois não têm vindo 
a alcançar cânones de legitimidade simbólica e sociais relevantes no contexto português 
como acontece no Reino Unido ou nos E.U.A.. Essa veemente (des)ligitimação deriva, por 
um lado, da «recente» implantação do mercado e indústria da pop e do rock no nosso 
seio, mas também das dificuldades de leitura, por não familiarização, com os conteúdos 
e formas desse mundo do rock, cujas relações estabelecidas com ele são muitas vezes de 
alteridade etnocêntrica.

Vimos anteriormente a importância das «culturas de saídas», pois accionam práticas, 
cenários e perfis sociais específicos. Partilhamos do entendimento que as “culturas de saídas 
funcionam como o segundo ciclo dessa cultura doméstica: “elas convocam actividades, 
significados e espacialidades que se têm revelado importantes nos processos de sociabilidade 
dos jovens, na constituição e renovação das redes de sociabilidade e de interconhecimento, 
na formação de estilos de vida e na mediação de processos identitários” (Idem, Ibidem:127). 

1 Saliente-se a importância das investigações de Luís Campos (2007a, 2007b, 2008), mas cujo objecto se situa na 
produção musical. Também são exemplares os trabalhos de Paula Abreu (2000, 2004) em torno da identificação 
de tendências de práticas e consumos culturais e identificação das esferas determinantes de leitura dos consumos 
musicais. 
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Assim, e não descurando a importância da música gravada2, situaremos a nossa análise na 
apropriação da música “ao vivo” por duas ordens de razões. Por um lado, porque, como 
já tivemos oportunidade de verificar, existe no presente, em Portugal, uma intensificação 
da procura e da oferta de música ao vivo no quadro do pop rock, o que permite dotar de 
maior pertinência analítica a nossa abordagem. Não deixa de ser importante notar que no 
decorrer da nossa investigação várias foram as manifestações que verbalizaram “a sorte” 
que tínhamos tido, pois o ano de 2005 operou uma mudança impactante da oferta e 
procura de música ao vivo em Portugal. Por outro lado, se considerarmos que a economia 
das práticas musicais é complexa e mensurada através de práticas, cenários e perfis sociais, 
então ganha força o peso da fruição musical, dos gostos “em acto”. Ao contrário do que 
sucede na música clássica, no rock, a música nunca foi separada da apresentação de si dos 
intérpretes, das suas cerimónias rituais. O modo como os intérpretes ocupam o palco e 
mostram o seu corpo, os seus artefactos, os seus gestos, as suas danças, e o modo como 
isso se inscreve no modo de vida dos seus públicos são elementos determinantes. Assistir 
a um concerto, a um live act ou uma sessão de djing não é apenas escutar as músicas, 
implica modos de vida, comunidades de sentido, vivências plurais, cenas… demonstrando 
os estrangulamentos do conceito sociológico tradicional de público quando consideramos 
a textura do pop rock e em particular do rock alternativo. 

Perspectivando esse entendimento dos consumos de pop rock, situamos a nossa aná-
lise em dois cenários de observação. O primeiro cenário envolveu os espaços urbanos de 
divulgação musical nas cidades do Porto e de Lisboa, pois parece-nos central e vital a sua 
importância para a apropriação musical no presente dentro dos géneros musicais em que 
nos movemos. Subjacente a estes espaços que apelidamos de divulgação e de fruição 
musical, existe a insubordinação face aos significados absolutos e tradicionais do que 
são conteúdos e formas culturais, sendo espaços por excelência onde se tornam visíveis 
alterações nas modalidades tradicionais de canonização cultural e nos habituais sistemas 
de classificação. São espaços limiares (Lopes, 2001:183) onde a premência das mudanças 
em termos de cultura urbana e musical é porventura maior. Desta feita, a cultura urbana é 
aquela que é produzida e difundida em ambientes urbanos para audiências locais (Crane, 
1992), mostrando a convergência actual entre espaço urbano e «mundos da arte» (Becker, 
1982). A cidade é, pois, terreno fértil para a fecundação e para a incubação de novas 
tendências, novos produtos e novos princípios (ethos) culturais.

A escolha destes espaços de observação ficou a dever-se à importância que têm assumido 
no quadro da programação de música pop rock em Portugal e ainda à sua titularidade 
enquanto «espaços de saída» nas duas grandes cidades e que têm por móbil a música. 
Fazem parte do roteiro das noites de Lisboa e do Porto e detêm uma agenda de concertos, 
dj sets e live acts estabilizada que se situa nos géneros musicais objecto da nossa análise. 
Na base da sua selecção, esteve ainda o recurso a todo um conjunto de posicionamentos 

2 No sentido em que iremos privilegiar esferas outdoors de recepção e consumo musical, encarando assim num sentido 
abrangente o conceito de “música ao vivo” que recobre concertos, live acts e DJ sets que num sentido estrito envol-
vem manifestações de música ao vivo mas também de música gravada. Assim, as esferas de apropriação doméstica 
e privada de música serão relevadas para um segundo plano em prol das manifestações semi-públicas de música. 
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dos entrevistados e dos informadores privilegiados a seu respeito. Assim, o corpus de 
espaços foi constituído na cidade do Porto pelo Passos Manuel, os Maus Hábitos, o Pitch, 
o Uptown, o Contagiarte, o Plano B e o Porto Rio, entre Julho de 2006 e Julho de 2008. 
Em Lisboa, e no mesmo período temporal, destacámos o Lounge, o Left, o Incógnito, o 
Music Box, o Europa, o Cabaret Maxime, o Mini Mercado, o Lux, o Frágil e o Santiago 
Alquimista.

O segundo cenário observacional localizou-se nos festivais de Verão, especificamente 
no Sudoeste TMN (2005-2007), no Festival de Paredes de Coura (2005-20083), no Super 
Bock Super Rock (2005-2007), no Hype@Tejo (2005-2006), no Festival de Vilar de Mouros 
(2005-2006), no Optimus Alive (2007-2008) e nas Noites Ritual (2005-2008)4. Os preceitos 
que estiveram na base desta opção prenderam-se com a duração no tempo destes even-
tos em Portugal e com o seu raio de alcance em termos de públicos, isto é, optámos por 
analisar festivais de dimensão nacional e mesmo internacional, procurando ainda atender 
a programações com relevância nas áreas do pop rock e também do rock alternativo. 

O trabalho desenvolvido implicou o accionamento de uma pluralidade de técnicas de 
investigação sociológica, de entre as quais podemos realçar o inquérito por questionário, 
a observação directa, a análise e pesquisa documental, a recolha de imagens e sons, etc. 
Neste momento, gostaríamos de nos focar sobre o valor etnográfico da investigação. Temos 
consciência que somente através de uma longa estadia no terreno, do conhecimento pelo 
«corpo», poderemos descrever a experiência musical. Se o simples facto de se transcrever 
estas emoções em palavras faz com que percam muita da sua força simbólica, a verdade é 
que, com este trabalho, nos afastamos de uma visão estereotipada convencional sobre os 
consumos de música (Wacquant, 2002). A prática de um exercício de observação teorica-
mente orientado permite ao investigador apropriar-se «na e pela prática» dos esquemas 
cognitivos, representacionais, que enformam o quotidiano dos agentes. O sociólogo deve 
entregar o seu corpo e os seus sentidos ao meio que estuda, como forma de melhor com-
preender o meio: “a Sociologia deve se esforçar para capturar e restituir essa dimensão 
carnal de existência (…) através de um trabalho metódico e minucioso de detecção e de

3 Refira-se que a designação do Festival de Música Moderna de Paredes de Coura é, nos anos de 2006, 2007 e 
2008, de Heineken Paredes de Coura em virtude do patrocínio e renomeação consequente do próprio festival. Só 
na vigência desses três anos o denominaremos, Heineken Paredes de Coura. 

4 No cômputo destes festivais, o Sudoeste TMN e o Festival de Paredes de Coura foram elegidos pela sua dimensão 
e implantação sincrónica como os dois locais por excelência de análise e de observação.
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registo, de descodificação e de escritura capaz de capturar e de transmitir o sabor e a dor 
da acção, o som e a fúria do mundo social que as abordagens estabelecidas das ciências 
do homem colocam tipicamente em surdina, quando não os suprimem completamente” 
5(Idem, Ibidem:11). Assim, defendemos uma abordagem etnográfica das vivências (quo-
tidianas) da música do lado dos públicos nos momentos-chave em que as experienciam, 
operando uma ruptura com o olhar etnocêntrico e homogeneizante que está disseminado, 
por exemplo, a propósito de consumidores de determinado género musical. Foi isto que 
fizemos em ambos os cenários mencionados inspirados por Sara Cohen6 quando esta 
permaneceu mais de um ano a acompanhar duas bandas em Liverpool, pois só assim é 
possível ter-se um conhecimento total do que a música representa para as pessoas, uma 
vez que, todos os restantes métodos, possibilitam apenas uma visão fragmentária da 
realidade social (Cohen, 1993). 

5 Na perspectiva de Löic Wacquant, jamais se poderia compreender o boxe na sociedade norte americana, princi-
palmente ao nível das camadas mais baixas da população, se não se tiverem em conta as teias de relações sociais e 
simbólicas, que se vão construindo nos treinos. O espaço físico do ginásio apresenta-se como um santuário (escape 
da miséria circundante); uma escola de moralidade (máquina de fabricar o espírito de disciplina, etc.) e é um vector 
de desbanalização da vida quotidiana (espaço onde se tem acesso a um universo distintivo onde se mistura a honra 
masculina e o prestígio): “Um gym (…) é uma instituição complexa e polissémica, sobrecarregada de funções e de 
representações que não são apreensíveis de imediato pelo observador (…) Para perceber essas diversas facetas do 
gym e detectar as protecções e os ganhos que ele assegura para aqueles que se colocam sob a sua égide, é preciso 
e basta seguir os obscuros soldados na Nobre Arte no cumprimento das suas tarefas diárias e submeter-se, ao lado 
deles, ao rigoroso regime, indissociavelmente corporal e moral, que define seu estado e sela a sua identidade” 
(Wacquant, 2002:31-33).

6 Relembrem-se as palavras da autora: “A pesquisa etnográfica pode trazer ao pesquisador ‘no campo’ o contacto 
com a realidade social no sentido, de não fazer uma leitura de fontes secundárias ou ‘teorizar na poltrona’ [leitura de 
gabinete] que nunca poderia ser feita. (…) A etnografia não tem sentido com a ausência de teoria, mas os modelos 
teóricos não são simplesmente impostos nas situações no campo e aos dados; mais, eles provêm uma orientação ao 
investigador que pode ser seguida durante a pesquisa e na análise dos dados. Isto permite começar a desenvolver 
uma teria de uma forma que proporciona muito mais evidência da plausibilidade das diferentes linhas de análise 
do que está disponível para os teorizadores da poltrona ou investigador de inquéritos. (…) A inter-relação entre 
teoria e descrição (sendo ela própria um instrumento teórico) permite o acesso à complexidade e provem um poder 
interpretativo” (Cohen, 1993:132-133).



Figura 7.1: Artwork Rock, Hedi Slimane

Fontes: http://www.hedislimane.com/rockdiary/index.php? segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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7.1. A constituição de uma cena 
de cultura urbana musical

Caminho pela cidade que se oferece à voluptuosidade do olhar. Ao fundo das ruas e das escadi-
nhas, no âmago da noite, o Tejo – essa presença invisível que, por vezes, no aflora os ossos com 
o seu canto de ternas neblinas. E vou de beco em beco, de bar em bar, de aroma em aroma, 
de olhar em olhar – conheço a cidade como conheço as linhas das minhas mãos. Percorro-a, há 
anos, como se espera-se não sei bem o quê – como se nessa espera, um dia, acabasse por se me 
revelar uma outra cidade, ou um rosto se me incendiasse nos dedos, ou uma ruela apercebida 
ao fundo de um sonho se chamasse Travessa da Espera, ou uma paixão qualquer, ali ao Príncipe 
Real, me magoasse o coração… (…) Entro no Fidalgo para jantar. Ponho-me a pensar no livro. 
Pergunto-me o que vêm fazer as personagens a Lisboa – uma chega de avião, outra de barco, e a 
terceira de comboio. Ou, se calhar, não existem nem chegarão a Lisboa. Já anda aqui tanta gente! 
Al Berto, 2000

Num périplo cronológico pelos 187 espaços de divulgação e fruição musical trabalha-
dos, o primeiro ponto de paragem obrigatória é o Bairro Alto no ano de 1982, altura de 
mudança, de abertura à contemporaneidade, a agires e pensares mais vanguardistas. 
O espaço onde paramos é, então, o Frágil, um dos principais focos de movida cultural 
lisboeta do início da década de 80. Até 1998, esteve sob os comandos do empresário 
Manuel Reis, constituindo mesmo a primeira incursão deste nas dinâmicas dos lazeres 
nocturnos urbanos. Posteriormente, e com o início do projecto Lux, por ele liderado, o 
Frágil foi vendido a um grupo de frequentadores habituais, que se uniram para não deixar 
que um dos espaços mais importantes da noite da capital desaparecesse, esforçando-se 
por manter o ambiente e a aura que este sempre possuiu – de contemporaneidade e 
cosmopolitismo. No fundo, estes são os principais momentos que marcam o percurso 
do Frágil que, tendo conquistado um lugar próprio no panorama musical e de diversão 
nocturna de Lisboa, tem vindo a mantê-lo até aos dias de hoje, centrando a sua oferta, 
ainda que não exclusivamente, sobretudo na música. Não obstante, o espaço é entendido 
como local de encontro de diferentes manifestações artísticas pautando-se, por isso, pela 
vocação interdisciplinar.

7 Tenha-se em linha de consideração que neste percurso pelas diferentes espaços consideramos 18 espaços, poste-
riormente e do ponto de vista da aplicação do inquérito por questionário só aplicado a 17 espaços, na medida em 
que não possível proceder à sua aplicação no Lux em Lisboa, uma vez que é política do espaço garantir a intimidade 
e o anonimato dos seus clientes. 
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Figura 7.2: Fachada frontal exterior do Frágil e logótipo comemorativo dos 25 anos do Frágil (pormenor do 
interior do espaço)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Em termos estéticos, o Frágil marca a diferença, criando uma ambiência específica, num 
misto entre um aparente descuido, materializado no mobiliário já um pouco envelhecido 
e desgastado e nas paredes cobertas de azulejos e a aposta no glamour expresso nas 
colunas trabalhadas ou nos espelhos de moldura de talha dourada. O vermelho é o tom 
dominante, quer no espaço reservado para a pista de dança, à direita, onde um pequeno 
bar permite o recarregar de energias ao longo de uma noite de dança, quer no espaço 
à esquerda, onde, com a ajuda das velas, se cria um ambiente intimista, convidativo às 
primeiras conversas da noite. 

De facto, é através da música que o espaço se afirma, nomeadamente através da qua-
lidade dos DJ sets oferecidos, que denunciam a preocupação do programador do espaço 
em ter DJ de diferentes gerações e, por isso, à partida com distintas percepções e sensi-
bilidades sobre a música. Em termos de géneros musicais predominantes, embora haja 
também lugar para projectos de outros géneros musicais, o Frágil caracteriza-se por uma 
assumida «política» de música de dança, electrónica (house, techno, disco), procurando 
explorar as diferentes vertentes que actualmente a configuram. Assim, através da análise 
da programação do espaço desde Julho de 2006 até Julho de 2008, é possível constatar 
que o estilo musical mais presente nos eventos realizados é, efectivamente, o electro/dança 
(37,66% do total de géneros musicais presentes no espaço), seguido ainda que com bas-
tante distância pelas sonoridades soul/funk/disco (19,20%). Neste sentido, o espaço conta 
com três DJ com residência semanal (Rui Murka, Pedro Ricciardi e Kaspar) e quatro com 
residência mensal (Dinis, Anthony, Pac e Gonçalo Siopa), sem esquecer também Zé Pedro 
Moura e Yen Sung, nomes frequentes no Frágil. De uma forma geral, o espaço pauta-se 
pela atribuição de uma grande margem de manobra e um grande espaço de liberdade 
aos DJ, que têm assim a possibilidade de dar azo à sua criatividade.



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1007

O Frágil já tinha uma política assumidamente de música de dança, electrónica. (…) Já apa-
nhei aqui no final dos anos 80, princípio dos anos 90 eram coisas um pouco híbridas, não 
era só música de dança. Nessa altura, a música de dança ainda não era muito bem aceite 
em Portugal, era pouco explorada, dada a preconceitos, era entendida como “música de 
martelo”. (…) Somos três residentes semanais e mais quatro que vão lá uma vez por mês. 
Tentamos mostrar as diversas vertentes que a música electrónica pode assumir.
Guilherme, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 9, 41 anos, Programador, Produtor 
e DJ, Frequência Universitária, Lisboa

Nos últimos anos, e na vertente de concertos, o espaço tem também apostado na 
divulgação de nomes da música portuguesa, tendo por lá passado, entre outros, Quinteto 
Tati, Rádio Macau, Sétima Legião, Rodrigo Leão e Flux. Assim, numa lógica de estabele-
cer um contraste em relação às noites mais dançáveis de discoteca, os ciclos de música 
e de poesia têm também sido uma aposta recente do espaço, mediante a qual músicos, 
compositores e diseurs são convidados a interpretar em formato de peça musical alguns 
poemas de autores portugueses, como Al Berto, José Agostinho Baptista, Mário Cesariny 
e Herberto Hélder.

Figura 7.3: Posicionamento da programação do Frágil por géneros e subgéneros musicais dos eventos entre 
Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Com um percurso já de quase três décadas, ao longo do qual o espaço teve de enfrentar 
momentos decisivos para a sua permanência no tempo, tais como a saída de Manuel Reis 
e associações mais ou menos estigmatizantes à homossexualidade, o Frágil ocupa actual-
mente um lugar específico na noite de Lisboa, essencialmente pela sua linha programática, 
que permite facilmente uma distinção face aos demais lugares que compõem o actual 
roteiro da noite lisboeta. Desta forma, a qualidade da programação juntamente com a 
sua preponderância histórica na vida musical e cultural da cidade de Lisboa constituem 
os principais pontos fortes do Frágil.
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Acho que, musicalmente, o Frágil desempenha um papel e que mais nenhum sítio desem-
penha. Passamos house, techno e disco e acho que não há mais nenhum sítio que duma 
forma regular proporcione isto às pessoas. (…) a grande marca do Frágil prende-se com o 
seu papel na história da vanguarda da movida nocturna portuguesa nos anos 80. Outros 
dois pontos fortes serão, a forte importância no eclectismo da dance music e a abertura 
do espaço a diferentes sensibilidades, estilos e opções de vida. As questões mais negativas 
decorrem da existência de um estigma face à homossexualidade e à associação do Frágil 
unicamente a essa situação. Mas continua a ser o meu bar preferido!
Guilherme, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 9, 41 anos, Programador, Produtor 
e DJ, Frequência Universitária, Lisboa

Aliás, a história da cultura deejaying começa, sem dúvida, nos centros urbanos, espaços de 
criatividade musical. A história começa em cidades como Nova Iorque, entre os finais dos 
anos 60 e o início dos anos 70 (a era pré-disco), tendo a cultura origens nas comunidades 
afro-americanas, estando também associada a orientações homossexuais. Efectivamente, 
Nova Iorque tornou-se a capital mundial do disco em meados da década de 70, graças a uma 
vibrante e underground cultura de dança, associada a homossexuais latinos e afro-americanos.
Rafael, Músico 48, 42 anos, DJ, Produtor e Programador, Frequência Universitária, Lisboa

O longo historial de implantação do Frágil no Bairro Alto e a sua associação com a movida 
de música, de moda e de artes nos anos 80 do século XX em Lisboa, tornam-no uma 
paragem obrigatória nas noites de Lisboa sobretudo às sextas e sábados. No presente, 
o Frágil possui segmentos de frequentadores «muito fiéis» e sistemáticos ao longo das 
noites. Simultaneamente, a conotação do espaço como um local gay funciona como uma 
barreira para várias pessoas, que podem até identificar-se musicalmente com o espaço, 
mas que não o frequentem. 



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1009

Figura 7.4: Esboço do quadro interaccional do Frágil

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

No entendimento do programador do espaço e DJ, o público do espaço frequenta-o 
com o intuito de dançar e de se divertir, orientado por uma postura de apropriação do 
espaço marcadamente hedonista. Uma “noite de sábado” no Frágil, assim como no Lux, 
aproxima-se de um quadro de interacção onde estão presentes alguns dos traços que 
José Machado Pais (1999:17-51) assinalou a propósito da juventude no final dos anos 90 
do século XX: o enfraquecimento das ideologias inerentes, ou seja, imputáveis a uma 
só classe ou grupo – que está na base do “heteroclitismo ideológico”; a “omnivoridade 
consumista”, em que a proliferação de valores hedonistas e de dificuldades crescentes 
de inserção profissional incentiva uma socialização através do consumo; o “declínio da 
ética moral do dever”; “a precariedade nómica dos valores”, ou seja, a interpretação da 
realidade de acordo com normas flexíveis, plurais e inconstantes; a “conflitualidade cres-
cente em relação a valores do mundo da intimidade”, como seja o aborto, a sexualidade, 
o consumo de drogas, etc.; e, por fim, a “valorização do «espírito de aventura» e da ética 
de «experimentação»”. Ora, esta situação parece estar a gerar “interstícios e zonas de 
ambiguidade que possibilitam o desenvolvimento heterónimo de uma estrutura de valo-
res fluida e plástica” (Idem, Ibidem:51). Correlativamente, desenvolve-se uma “estilização 
estética dos modos de vida” correspondendo a um “individualismo societal” típico das 
jovens gerações.

O que eu gosto no Frágil é que as pessoas vão lá para se divertir e vão lá para dançar, que 
é uma coisa que em muitos sítios em Lisboa (não tanto no Porto) não acontece - as pessoas 
não saem para se divertir ou melhor, têm problemas em divertir-se, em assumirem-se a 
dançar, e no Frágil não, começam logo a dançar .
Guilherme, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 9, 41 anos, Programador, Produtor 
e DJ, Frequência Universitária, Lisboa
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Depois, o começar a por música no Frágil, foi de facto muito importante. A Rádio Comercial, 
onde tinha um programa, também ficava no Bairro Alto. O Frágil era o epicentro de toda a 
inovação e vanguarda musical. Era um espaço onde conviviam melómanos, artistas, poetas, 
cineastas, músicos, a boémia sofisticada da época. Uma espécie de vanguarda. 
Rafael, Músico 48, 42 anos, DJ, Produtor e Programador, Frequência Universitária, Lisboa

A próxima paragem, não muito distante temporalmente, leva-nos para além do Bairro 
Alto, a uma antiga loja de móveis, que a 21 de Julho de 1988 dá lugar a um bar-discoteca, 
de pendor «alternativo», bem ao espírito da época marcada por sonoridades pós-punk 
- o Incógnito8. No início, pautado por uma cena musical mais provocadora e depressiva 
fundada no dark de Manchester, espelhada também na sua própria estética (os tons 
cinza e preto dominavam, aproximando-nos de um estilo industrial), o Incógnito surge 
com o principal objectivo de criar na cidade um lugar vocacionado para o rock alternativo 
e especialmente orientado para pessoas interessadas em música, já que na altura havia 
poucos espaços com esta configuração. Ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, 
a evolução tem passado por este espaço sem lhe retirar a sua marca distintiva de “espaço 
alternativo”, por excelência, da noite alfacinha. Para além do nome do espaço, a própria 
estética, decoração e ambiência do Incógnito são desde logo um primeiro elemento que 
aponta para esta distintividade, pois apresenta-se como uma “simulação de cave clandes-
tina” (Santos, 2008), sendo percepcionado como espaço de refúgio. Para esta ambiência 
simbólica contribui também o facto de este ser um bar-discoteca “à porta fechada”, 
marcado pela carismática figura do seu porteiro, que tão bem reconhece aqueles que já 
são os frequentadores habituais de um «espaço familiar», que prima pela qualidade da 
oferta, denotando assim preocupações no âmbito do panorama musical e nocturno da 
cidade de Lisboa.

Incógnito, 5 de Julho de 2007

Festa Interpol: Hit Me! Takes care of your motorway.

Depois do último dia do Super Bock Super Rock, realizava-se uma Festa Interpol no Incógnito. E 
assim rumámos ao Incógnito para presenciar uma after-festival party. Para chegar até ao Incógnito, 
pode-se passar pelo Bairro. O Incógnito foi o primeiro grande bar alternativo de Lisboa e continua 
a ser procurado pelos fãs do pós-punk e “malta do rock alternativo”. Existe há 20 anos. O espaço, 
exíguo, divide-se em dois pisos (o andar de baixo é pista de dança). É um bar/discoteca à porta 
fechada, uma das sua imagens de marca materializa-se na ausência de qualquer tipo de identifi-
cação ou numeração, sendo visíveis aos fins-de-semana as filas de espera da rua. O Incógnito tem 
aos fins-de-semana, sextas e sábados à noite uma ambiência das matinés dos anos 80 conduzida 
desde a porta pelo lendário porteiro do Incógnito: D’Artagnan. A cave de pedra não poderia ser 
mais eighties! O Incógnito prima por acompanhar o desenvolvimento da música alternativa: do punk 
ao pós-punk, do rock ao pós-rock, da new wave à electrónica, do pop alternativo ao indie rock, 
enfim, na divulgação das novas dinâmicas que dentro de uns dias serão mainstream. Mantém-se 
sempre como recanto fiel para as pessoas que não gostam de música de “pregos”, vulgo, house 
e tecnho mais comerciais. Um pormenor muito importante: o som é acompanhado no Incógnito 
de um intenso labor de videojokey ou vjing, mostrando que “o candidato mais provável para a 
hegemonia cultural é hoje o vídeo, quer como televisão comercial, quer como vídeo experimental 
ou «arte vídeo»” (Jameson, 1991:69).

8 Ver Anexo 10.G: Programação do Incógnito de Julho de 2006 a Julho de 2008 inclusive. 
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A continuidade entre o festival e esta festa no Incógnito torna-se ainda mais evidente quando 
nela estão presentes alguns elementos das próprias bandas, os Interpol e os Tv on the Radio. 
Para além disso, o Incógnito está muito cheio, sobretudo de pessoas que, como nós, vieram do 
Festival. Interiorização das normas de interactividade. Tem de ser muito elevada esta internali-
zação, como diria Elias. Um manual de civilidade inscrito nos gestos, nas maneiras, nos corpos. 
Fazemo-nos festivaleiros. Só assim se explica a coexistência relativamente harmoniosa num espaço 
tão densamente povoado e a concertação não verbalizada dos movimentos. O Incógnito é hoje 
um espaço adornado, paredes e chão, com excertos de letras de canções de Interpol. O impacto 
simbólico da palavra alia-se ao visível/expressivo do corpo em movimento, que se perpetua até às 
seis horas da manhã, com as pessoas pedindo para a festa não terminar, ansiando a eternização da 
festa. A banda sonora que durante toda a noite está a cargo do DJ Rai, o dono do bar/discoteca, 
consegue cativar um público fiel ao indie rock, que dança e canta a par com o DJ. A presença de 
um público verdadeiramente aficionado constata-se em alguns pedidos que os frequentadores 
do Incógnito fazem ao DJ. A civilidade festivaleira transposta para o Incógnito – as boas maneiras 
por referência ao “ambiente” ou ao “espírito”. Pensamos muito em Norbert Elias. A busca de 
excitação: o descontrolo controlado. A violação sistemática das normas é por si uma norma muito 
rígida. E assim: a busca de excitação. Regras apertadas, se bem que diluídas, para certos domí-
nios; e o aparente caos, hedonismo e exagero das condutas. Paralelamente: o álcool, a ganza, 
as curtições (que parecem irem aumentando, até atingirem o zénite no final da noite – como se 
não se quisesse ir embora sem uma «estória»). Por outro lado: o controlo (das entradas, as filas; 
a segurança; o cumprimento dos horários; etc.). A violação das regras só é possível porque estas 
regras apontam exactamente no sentido não de serem ignoradas, mas de serem compreendidas 
para serem transgredidas por sistema. A estética da criação corporal. Território de transgressão. A 
atomização no momento da dança. A electrónica parece promover a individualização – e apesar 
disso a concordância dos géneros.
Paradoxalmente, nesta noite, foi possível observar uma experiência de comunidade grupal em 
torno do indie rock. Acima de tudo, o elo da música transforma-se num elo infrangível entre pes-
soas muito distintas (diferentes idades, proveniências geográficas) mas que partilham os “mesmos 
gostos” musicais. A festa mostra, de facto, que somos seres perante os outros, através da partilha 
de elementos que nos unem, sejam eles a música, seja a linguagem. Ao partilhar um contexto, 
fazemos uso de expressões que apenas fazem sentido nesse contexto, sendo através delas que 
perpetuamos as pessoas e as músicas numa espécie de recordar e lembrança colectivas. Fomos 
recolhendo algumas expressões que marcam a experiência colectiva da festa: “trililiú”, “happy 
people”, “epifania”, “olha a bófia! desmarca a cena!”, “é a loucura!”, “smokalizite”... Mais tarde, 
já em meados de Agosto no Festival de Paredes de Coura, reencontramos algumas dessa pessoas 
e as expressões lá vinham, dando um sentido comum de partilha daquela noite: “It’s way too 
late to be this locked inside ourselves” (Interpol). Indumentária: muito preto e cinzento. Calças 
justas, All-Star, algumas Air Walk, sapatilhas (costumizadas) com nomes de bandas manuscritos, 
predominância do preto, conjugado com cores fortes como vermelho, roxo e amarelo. Vestuário 
com padrões (quadros, losangos, riscas, bolinhas, caveiras, etc.). Uso expressivo de óculos de sol 
grandes e de acessórios diversos (pulseira e cintos de picos, chapéus, piercings, túneis, malas 
estampadas e coloridas nas raparigas). Nos rapazes predomina o uso de calças de ganga justas e 
t-shirts, algumas combinadas com blazers, outras com casacos desportivos. Nas raparigas é recor-
rente o uso de vestidos com leggings e sabrinas, bem como as fitas no cabelo. Marcas e “sinais” 
presentes nas roupas e acessórios: Skunkfunk, Carhartt, Gola, Adidas, All-Star, Jack (personagem 
de Tim Burton), Emily (boneca “dark”) (raparigas), Sonic Youth, Pixies, Interpol, Pearl Jam, The 
Who, Stanley Kubrick, Joy Division, Muse… Como nota de síntese, destaque-se a presença de 
roupa desportiva ligh onde pontuavam alguns dos mais recentes artefactos do retro running ao 
nível das sapatilhas: o modelo quartz da Le Coq Sportif, o saiko da Tiger, o cortez da Nike. Também 
foi possível vislumbrar a presença vde alguns materiais shinning e vinil nos materiais de confecção 
do vestuário, bem como as sandálias kulig, designadas pós-sandálias bota. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009
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Figura 7.5: Fachada do Incógnito 
Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Enquanto espaço físico, o Incógnito divide-se em duas áreas, uma primeira, à entrada, de 
convívio (com o balcão de bar principal com vista para todo o espaço), e a pista de dança 
no piso inferior (com balcão de apoio). As opções estéticas passaram por alterações pouco 
significativas ao espaço (pintura das paredes e modernização de mobiliário), destacando-se 
à entrada o ecrã para o vídeo-artes. Este último demonstra o lugar do Incógnito no que 
respeita ao acompanhar de tendências emergentes, sendo que a aposta na vídeo arte 
revela um cuidado estético para lá do decorativo, com contributos mais directos na criação 
de um cenário em que a cultura visual se vem aliar à cultura musical. No fundo, a estética 
actual do Incógnito, que nos remete desde logo para os anos 80, resulta da sensibilidade 
estética dos proprietários do espaço, expressa num conjunto de pormenores que foram 
progressivamente acrescentados ao longo do seu percurso.

Aspecto importante nas sessões de djing do Incógnito reverte-se no seu acompanhamento 
por uma intensa programação de vjing. Para além de DJ, também “actuam” nas noites do 
Incógnito os VJ que têm como missão projectar imagens em directo, misturadas com a 
música e sobre a música. Actuam, juntamente com os DJ e procuram projectar imagens que 
ambientem o espaço, tornar as experiências sensoriais face à música mais intensas. Desde 
as primeiras experiências de Andy Warhol, esta actividade tem conhecido um desenvolvi-
mento acelerado, até com o próprio desenvolvimento de programas de computador que 
facilitam e ampliam as suas possibilidades de acção. Actualmente, muitas bandas usam o 
conceito do videojockey para dar os seus concertos, em cima destes cenários de imagens: 
“segundo muitos videojockeys, o ponto intermédio entre o videojockey e o vídeo artista é 
relativo” (Valdellós, 2005:2). Muitos VJ definem o seu trabalho como sendo de improviso, 
como um videoclip em tempo real, pois tem que adequar num curto espaço de tempo 
à música que é posta pelo DJ: “este é um método de trabalho baseado na improvisação 
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e no carácter emocional da interpretação/performance do artista e de esse momento e 
da sua forma de sentir, ainda que exista uma preconcepção da ideia” (Valdellós, 2005:5).

Figura 7.6: Esboço do quadro interaccional do Incógnito (piso superior)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

O Incógnito é, e desde o início, um lugar marcado pela música e, mais concretamente, 
pela música apropriada de forma física e dançável, sendo dos escassos espaços em Lisboa 
onde é ainda possível dançar ao som das sonoridades indies ou alternativas, desenhadas 
desde a década de 80 até à actualidade e que, muitas vezes, posteriormente passam a 
englobar o designado mainstream. Deste modo, as linhas de programação que identificam 
e, simultaneamente, distinguem o Incógnito dos restantes espaços da noite lisboeta passam, 
de forma evidente e inequívoca, pelo rock alternativo/indie rock, que representa 36,17% 
do total de géneros musicais considerados, bem como pelo electro/dança (25,45%), não 
ignorando as sonoridades punk e new wave, que se encontram presentes de forma igual-
mente expressiva (18,30%), materializando-se todas elas através de djsets que facilmente 
permitem o preenchimento até horas tardias da pequena pista de dança.
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Figura 7.7: Esboço do quadro interaccional do Incógnito (piso inferior)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Na verdade, apesar da linha de programação ser hoje bem definida e assentar em três 
pilares básicos (indie, rock alternativo e electrónica), ela é o resultado de um caminho 
que foi sendo construído aos poucos. Assim, ao longo dos anos 90 do século passado, a 
aposta do Incógnito foi recaindo em nomes como Happy Mondays e Pearl Jam, notando-
se a influência da cena de Manchester e do movimento grunge até a uma vertente mais 
alternativa, em que as sonoridades mais rock se entrecruzam com as electrónicas. Para 
concretizá-lo, e para além do próprio responsável pelo espaço que é também DJ, o Incóg-
nito conta com oito DJ residentes - Sofia M., Fernando, Nuno Galopim, Mr. Mitsuhirato, 
Jorge Canada, Paulo Garcia, Pedro Vilas, Mr. Cookie.

As coisas foram sempre evoluindo aqui. Tanto em termos estéticos, como na música, como 
nas pessoas que convido. As coisas surgem! (…) Indie, rock alternativo, electrónica. Eu diria 
esses três básicos pilares. É por aí que andam os DJ que eu convido para aqui. (…) Tenho 
aqui um leque que passa indie rock, indie pop, rock alternativo; eu agora gosto muito de 
chamar indie dance, nas minhas noites, em que eu vou um bocadinho mais para as cenas 
mais electrónicas, para sets electrónicos, não lhe chamaria house, não lhe chamaria techno. 
Porque é que eu não lhe chamo isso? Porque eu passo house, eu passo techno duma forma 
diferente, com um carácter mais rock, talvez. (…) A música é alternativa. Mais precisamente, 
indie rock, pop e electrónica em grandes doses. (…) É um sítio de gente jovem, descontraída, 
apaixonado por música, com alguma sensibilidade estética e artística e que vem ouvir música 
alternativa, que vai desde o alternativo electrónico ao alternativo de guitarras.
João, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 11, 40 anos, Director, Gestor, Progra-
mador, Designer e DJ, Licenciatura, Oeiras
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Figura 7.8: Posicionamento da programação do Incógnito por géneros e subgéneros musicais dos eventos 
entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Para além de linhas programáticas que marcam a diferença, a localização numa área 
relativamente isolada, entre dois pólos de atracção nocturna (Santos e Bairro Alto), o facto 
de não fazer parte de nenhum circuito, como acontecia há uns anos atrás e em termos 
de uma cena mais alternativa (circuito entre o Bairro Alto e o Kremlin), confere alguma 
identidade ao Incógnito. No mesmo sentido, o responsável pelo espaço, considera que 
o Incógnito não é frequentado por uma questão de moda, nem tem a preocupação de 
seguir as principais tendências ao nível musical, ocupando, por isso, no seu entender, 
um «lugar único» na noite lisboeta. Mais concretamente, o Incógnito parece possuir um 
importante papel no aumento da visibilidade de alguns projectos ao nível da música e 
das artes visuais que, de outra forma e porque nem sempre são rentáveis, teriam uma 
visibilidade mais reduzida.

Isto aqui é entre Santos e o Bairro Alto. Não considero Santos, não considero Bairro Alto. 
É uma ilhazinha, nós somos aqui uma ilhazinha! Não há nada próximo mesmo. Quem vem 
para cá, vem mesmo para cá. (…) O facto de o Incógnito não pertencer a nenhum circuito 
dá-lhe alguma personalidade e alma. Muitas vezes fico contente por estarmos aqui na 
nossa ilhazinha.
João, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 11, 40 anos, Director, Gestor, Progra-
mador, Designer e DJ, Licenciatura, Oeiras

Mais recentemente, surgiu a ideia de abrir um espaço de maior dimensão, mas na reali-
dade tal não é para o responsável pelo Incógnito um verdadeiro projecto, na medida em 
que pouco ou nada fez para a sua concretização, até porque uma efectiva concretização 
do mesmo poderia vir a colocar em perigo a «alma» e a especificidade que sempre carac-
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terizaram o Incógnito. Os públicos do Incógnito podem definir-se como «habituais», isto 
é, trata-se de um público fiel que se identifica com o espaço e que noite após noite de 
sábado o marca como destino inevitável. Em termos etários, situa-se maioritariamente 
entre os 20 e os 35 anos. Na representação do programador do Incógnito, é um público 
conhecedor e apaixonado pela música, actualizado em termos musicais e possui bastante 
critério face à música que quer ouvir. São muitos os pedidos face ao DJ de músicas espe-
cíficas, assim como, as conversas e diálogos estabelecidos em dias de menor movimento 
em torno da música. 

Sendo o Incógnito mais associado ao rock, importa perceber como se processam as 
representações dramatúrgicas do self, pese embora as auto-representações dos agentes 
sociais auscultados tendam a desvalorizar e menorizar os cuidados com a imagem e o 
corpo. É importante assinalar que a cultura rock tem vindo a ser atravessada por todo um 
conjunto de representações simbólico-ideológicas de autenticidade que se posicionam 
como «anti-moda» numa linha de demarcação do pop. No âmbito da cultura rock, e os 
seus desideratos de autenticidade (musical, sexual, identitária), as roupas são consideradas 
como uma espécie de máscara. Esta distinção baseia-se, segundo alguns autores, numa 
questão de género, que destrinça o universo pop como um universo predominantemente 
feminino e passivo, em contraste com a identidade masculina do rock. Aliás, veicula-se 
a assunção de que a moda e a música pop são equacionadas no feminino (McLaughlin, 
2000:265). Ora, como podemos observar desde Simmel (2001a), tal representação não 
poderia ser mais distante da realidade, pois o rock, assim como o pop, são sobretudo 
imagem e moda, pois singularizam e dão visibilidade, há mais de 50 anos a artefactos e 
complementos de vestuário e de adorno corporal. Por exemplo, o new pop dos anos 80 
emergiu num contexto de suspeição e desdém, apresentando uma dependência excessiva 
face a moda, pelo que, o universo pop foi conotado como algo “feminino”, no âmbito da 
cultura de consumo. Actualmente, o new rave apresenta-se também numa dependência 
importante da moda e mesmo o indie rock, que proclama um “desprendimento” face à 
imagem, associa-se de forma indelével a artefactos, muitos de natureza revival, que se 
orientam por modas. 

Quem vem para cá, vem mesmo para cá. Por estes degraus têm passado, ao longo de todos 
estes anos, uma legião de clientes muito fiéis que se identifica profundamente com o espaço.
João, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 11, 40 anos, Director, Gestor, Progra-
mador, Designer e DJ, Licenciatura, Oeiras

Tenho muitas pessoas entre os 20 e os 35 anos. Média, não é? É um público fiel. Sim, é uma 
casa pequena, é público habitual, sim. Muitos, conheço-os pelo nome, outros, é só olá.
João, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 11, 40 anos, Director, Gestor, Progra-
mador, Designer e DJ, Licenciatura, Oeiras

É um sítio de gente jovem, descontraída, apaixonada por música, com alguma sensibilidade 
estética e artística e que vem ouvir música alternativa, que vai desde o alternativo electrónico 
ao alternativo de guitarras. 
João, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 11, 40 anos, Director, Gestor, Progra-
mador, Designer e DJ, Licenciatura, Oeiras
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Menos de uma década depois, estamos em 1994, e um novo espaço surge no espectro 
cultural lisboeta – a Galeria Zé dos Bois (ou ZdB, como é conhecida), em pleno Bairro Alto, 
num edifício do século XVIII, entretanto recuperado pelos responsáveis pelo projecto9. A 
ZdB surge por iniciativa de um conjunto de artistas, como forma de alimentar um espaço 
onde pudessem produzir e divulgar os seus trabalhos, possibilidade essa que de outra 
forma não existiria. Assume-se, por isso, como uma estrutura de experimentação e de 
exploração, um espaço multidisciplinar, aberto às diversas manifestações artísticas (edição, 
arquitectura, dança, cinema, artes visuais, joalharia).

Isto surgiu em 1994, duma iniciativa civil e artística. Uma série de pessoas juntam-se para 
criar uma plataforma de criação, produção e difusão de conteúdos culturais. (…) Queríamos 
que as pessoas que saem das escolas pudessem ter um sítio onde desenvolver trabalho pós-
universitário, investigação, apresentação e por aí fora, hoje em dia é uma plataforma que 
afinal consegue ter algum peso na decisão e na inclusão dos artistas no meio.
Rafael, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 10, 40 anos, Director, Promotor 
cultural e Instrumentista, Licenciatura, Lisboa

Figura 7.9: Pormenor do interior da Galeria Zé dos Bois

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Ao longo dos vários anos de funcionamento, a ZdB foi assumindo um carácter mais 
profissionalizante, ao mesmo tempo que ganhava maior responsabilidade no domínio 
da divulgação artística. Neste sentido, a evolução do projecto, que não deixa de estar 
ligada às alterações no próprio quadro das políticas culturais, tem-se feito sentir não só no 
aumento da dimensão do espaço físico da iniciativa, mas igualmente na alteração do seu 
lugar no panorama artístico. A ZdB tem vindo a alargar e a diversificar as suas propostas, 
ampliando também o seu poder de difusão de conteúdos culturais a outras instituições e 
a sua margem de captação de públicos.

9 Aliás, saliente-se que ao longo da sua existência, a ZdB tem ocupado diferentes edifícios abandonados (15 ao 
todo) sempre no centro da cidade, neles desenvolvendo os seus projectos e assim contribuindo para a recuperação 
dos mesmos, numa relação privilegiada, porque preocupada, com o espaço. Desde 1997, a sua morada é a Rua 
da Barroca, 59.
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Em termos estéticos, antes de mais, há que realçar a preocupação da ZdB relativamente 
à recuperação do «palacete de família» em que actualmente está localizada. Toda a inter-
venção tem sido feita de modo a respeitar o que já existia, sem a pretensão de transformar 
o espaço em algo demasiado intervencionado. Pelo contrário, a ideia é que o espaço se 
assuma como algo de «orgânico» e acolhedor, por isso, e antes de qualquer outra coisa, 
há a preocupação em criar uma estética funcional, mais do que cuidada. Este é o princípio 
orientador subjacente aos três pisos da ZdB e às diferentes divisões, desde as destinadas 
às várias exposições que têm lugar no espaço até à sala de concertos, passando pelos 
bares que o pontuam e pelo espaço exterior e convidativo a «conversas ao ar livre». No 
fundo, parece haver um paralelismo entre o conceito e a lógica de experimentação que 
caracteriza a ZdB e as opções estéticas que têm configurado o espaço.

O espaço era um palacete de família e está a ser recuperado da melhor maneira possível. 
As madeiras à vista, o chão com as madeiras todas limpas e envernizadas… Foram feitas 
algumas nuances, por exemplo, meter os vidros na sala de concerto para que se tivesse 
acesso do exterior. Mas não implementamos uma moda de design minimalista, nada disso! 
Fizemos é uma reconversão das salas com parede e tecto branco e o chão envernizado e 
todo porreiraço, com as frestas todas tapadas. É uma estética qualquer, mas é uma estética 
mais do que cuidada, é limpa; não queremos que haja muita porcaria por todos os lados.
Rafael, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 10, 40 anos, Director, Promotor 
cultural e Instrumentista, Licenciatura, Lisboa

Assumindo-se como um locus de experimentação e de pesquisa, com um espectro de 
actuação bastante amplo e procurando sempre um benéfico cruzamento entre as diferentes 
linguagens artísticas, as actividades da ZdB não se limitam apenas, e como o nome de 
galeria poderia erroneamente sugerir, à mera exposição de objectos. Para além de uma 
programação regular de exposições de diferentes expressões artísticas (mais recentemente 
com um grande enfoque nas artes visuais) que «fogem» ao circuito mais institucional e 
comercial das galerias de arte, a ZdB10 é também conhecida e reconhecida pelos concertos 
de música experimental, improvisada e electrónica que, mais uma vez, não se enquadram 
tão facilmente nos grandes auditórios ou grandes salas de espectáculo existentes na capital.

Desde o primeiro momento havia uma ideia de operar em várias áreas, fazer um projecto 
quase pluridisciplinar ou interdisciplinar: artes visuais, música, teatro, dança, performance, 
imagem, novas tecnologias e por aí fora. (…) Fazemos projectos de artes visuais em termos 
de produção e criação superiores a qualquer museu nacional. (…) Nós gerámos um espaço, 
um lugar para experimentação, para a pesquisa; não faz sentido nós estarmos depois a 
trabalhar a contra-corrente daquilo que conseguimos criar e ainda por cima temos público 
para isso que ainda é o mais maravilhoso, que é ter público para concertos de noise em 
que o gajo rebenta barulho para cima do público e o público sai maravilhado a discutir a 
sua experiência do concerto. É óptimo que isso possa acontecer!
Rafael, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 10, 40 anos, Director, Promotor 
cultural e Instrumentista, Licenciatura, Lisboa

10 Consultar Anexo 10.J: Programação da Galeria Zé dos Bois entre Julho de 2006 e Julho de 2008, inclusive.
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Paralelamente, desde 2001, a ZdB promove igualmente residências anuais para artistas, 
transformando-se num espaço de criação de conteúdos, experimentação e reflexão, 
sobretudo no domínio das artes visuais. No que diz respeito à música, a ZdB tem tam-
bém funcionado como local de ensaio para bandas como Cool Hipnoise, Space Boys, 
Los Tomatos, Terrakota, Manta Rota, Dead Combo e Loosers. Mas há ainda lugar para o 
teatro, a dança e outras performances, bem como para o cinema, novamente imbuídos 
de uma lógica alternativa às vertentes mais convencionais. É também importante salientar 
as intervenções específicas da ZdB, de autoria colectiva e geralmente situadas entre a per-
formance e a instalação e, igualmente, a aposta num serviço educativo de continuidade, 
direccionado todos os anos para 800 crianças, que visitam o espaço três vezes por ano, 
sendo o principal objectivo ensiná-las a ler, interpretar e ter uma perspectiva crítica sobre 
a arte contemporânea.

Figura 7.10: Bar no interior da ZdB (à esquerda) e sala do piso superior, por norma, utilizada no âmbito das 
exposições (à direita)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Mas é, sobretudo, a música que nos leva até à ZdB e também neste âmbito a busca 
incessante da vanguarda é norma. Em termos de géneros musicais, a aposta é feita, essen-
cialmente, no rock alternativo ou indie rock, que representa 21,67% do total dos géneros 
presentes neste espaço, seguido com uma relativa distância pelo jazz (13,17%) e pelo punk/
new wave/ska (12,16%), mas sempre numa lógica de experimentação e exploração do 
menos evidente e óbvio, do não padronizado, que encontra na ZdB o seu lugar primordial.

Vou-te dizer que é a exploratória, a experimental. (…) Toda a comunidade da música impro-
visada experimental e todos os grupos desta corrente exploratória urbana free folk e por aí 
fora é na ZdB onde têm a sua matriz. O que é que isso significa? É na ZdB onde vêm tocar 
regularmente, têm o seu público feito.
Rafael, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 10, 40 anos, Director, Promotor 
cultural e Instrumentista, Licenciatura, Lisboa
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Assim, são já regulares os concertos de música experimental e improvisada11, de pendor 
minimal e talvez até para minorias, como dizem alguns, merecendo destaque, em concreto, 
o ano de 1999, pelo carácter inovador da programação ao nível da música electrónica 
e experimental. Aliás, desde o Verão de 2003 e até 2007, graças ao trabalho de Pedro e 
Nélson Gomes e ao seu esforço para trazer à ZdB alguns dos mais conceituados nomes 
da cena mais underground europeia e norte-americana, o espaço viu a sua programação 
altamente reconhecida a nível nacional e por instâncias de consagração similares. Neste 
sentido, o director da ZdB assume, desde logo, que o principal critério de selecção ao 
nível da programação é absolutamente intelectual e conceptual, no sentido em que se 
procura perceber quais são os projectos pertinentes, não ignorando também aquele que 
é o público habitual do espaço.

Figura 7.11: Posicionamento da programação da Galeria Zé dos Bois por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Figura 7.12: ZdB - Sala de concertos vista do exterior (à esquerda) e espaço ao ar livre, no interior (à direita)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

11 Ao longo do ano, o espaço oferece cerca de 70 espectáculos e 150 concertos. Além disso, é de salientar que 
desde 1997 todos os concertos são gravados, pelo que o espaço possui hoje um arquivo sonoro, único no país, de 
música electrónica, experimental, improvisada, portuguesa.



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1021

Situando-se em pleno coração do Bairro Alto, há uma clara percepção por parte dos 
responsáveis pela ZdB de que esta localização é altamente vantajosa para o projecto. O 
Bairro Alto é reconhecidamente um centro de afluência e movimentação de pessoas, falando 
não só ao nível de públicos, mas sobretudo de públicos especializados. Paralelamente, 
mais do qualquer outra área da cidade, o Bairro Alto é percepcionado como um impor-
tante marco na cultura urbana lisboeta, o que beneficia o próprio espaço e, juntamente 
com a polivalência do mesmo, a sua adaptabilidade à mudança, o seu contributo para a 
profissionalização dos artistas visuais, da música, do teatro e da dança, bem como com 
o interesse público declarado na iniciativa, acaba por funcionar como uma das principais 
potencialidades da ZdB.

Na mesma linha, os próximos projectos da ZdB passam pelo reforço de todas as activida-
des e iniciativas já existentes, bem como por uma reorganização do serviço educativo, por 
uma nova aposta em publicações feitas pelo próprio espaço12 e pelo desenvolvimento do 
centro de documentação, entretanto aberto, onde tem lugar a consulta de livros, revistas 
e catálogos especializados em arte contemporânea.

Galeria Zé dos Bois, 26 de Junho de 2008

Concerto Timbila Muzimba13 (Moçambique)

23h40. À chegada à Galeria, pela rua traseira, percebe-se que o concerto já começou e desde 
logo se alvitra a importância da grande janela envidraçada que dá uma forte visibilidade das 
movimentações no palco e na sala de concertos da ZdB para o Bairro Alto, talvez por isso seja 
chamada de “aquário”. Com efeito, é habitual durante os concertos haver uma forte frequência 
de pessoas a vê-los de fora para dentro, em pleno Bairro Alto. Esta modalidade de implantação 
arquitectónica do espaço revela-se “feliz” a dois níveis: por um lado, permite uma forte interac-
ção deste espaço com as dinâmicas também intensas de sociabilidade existentes no Bairro Alto, 
portanto, vinculação estreita à zona envolvente; por outro, funciona como um “chamariz”, no 
sentido da sensibilização dos intensos e flutuantes públicos do Bairro Alto para projectos mais 
experimentais ou vanguardistas, que de outra forma não teriam essa projecção. O que é certo é 
que em dias de concerto a sala da ZdB está frequentemente “à pinha”. Hoje não era excepção. 
Assim, dirigimo-nos à sala de concertos, deparámo-nos com o espaço intensamente povoado de 
sonoridades africanas com meia centena de assistentes. Dado interessante foi repararmos na forte 
proximidade física espectador-palco, que concluiríamos que seria também um forte veículo de 
uma maior proximidade ou fruição mais intensa com a música, o que aliás já tinha sido constatado 
noutras ocasiões de concerto e de géneros musicais diferentes. Neste concerto em particular, 
notámos uma ligação corporal com a música dos elementos da “tribo” no público, pois muitos 
circulavam pelo espaço de pés descalços. A componente da dança africana é, neste contexto, 
preponderante, servindo como instrumento de lazer, de expressão, de libertação, mas também de 
atracção, uma vez que o contacto físico, através da dança, é notório. Neste espaço, em exemplo 
do que acontece em alguns destes espaços por nós analisados, é importante a permanência de 
um público fiel, interessado e habitué sempre presente nas diferentes linhas de programação. 
Hoje, é possível visualizar na ZdB uma crescente adesão à world music e a sua crescente inclusão 
nos circuitos de vanguarda.
Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

12 De que é exemplo uma revista de divulgação mensal, produzida pelo próprio espaço durante quatro anos.

13 É uma orquestra musical formada por 10 elementos. Surgiu em 1997 de um grupo de jovens músicos e bailarinos 
Moçambicanos que cresceram no bairro “Unidade 7” nos arredores da cidade de Maputo conhecido pelas suas 
Orquestras de Timbila. Esses jovens aprenderam o canto e dança na sua comunidade que é basicamente formada 
por artistas de grande talento. Timbileiros de Inhambane. Timbila, (singular m’bila) são os xilofones do povo Vachopi, 
que habita o sudeste de Moçambique, nas províncias de Gaza e Inhambane, e com o seu som único, poliritmos; 
melodias complexas e mágicas, são o orgulho de Moçambique. A Timbila foi considerada património mundial da 
humanidade pela UNESCO em 2004.
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A linha de programação e a forma de funcionamento do espaço, porque pensadas por 
pessoas com capitais artísticos, estão bem definidas, pelo que se assume sem pudores a 
opção por conteúdos que, por serem muito específicos, atraem um público também ele 
muito específico e reduzido. Trata-se de uma programação que se alimenta por nichos 
de público fiel muito fidelizados ao espaço e às suas propostas musicais. Em termos 
sociográficos, o público do espaço é, essencialmente, composto por pessoas dos 20 
aos 40 anos, musicalmente atentas e informadas, conhecedoras do universo da música 
electrónica improvisada experimental. Recentemente, o espaço e os seus concertos têm 
vindo a ampliar em termos de programação musical o espectro interventivo em termos 
de géneros e subgéneros, o que tem captado novos nichos de mercado orientados para 
o noise rock ou indie rock.

Na Galeria Zé dos Bois não estamos à procura do melhor, estamos à procura de tudo ao 
mesmo tempo e isso tem de ser minimamente regrado, porque, agora sim, há realmente 
um público fiel. Era preciso estar um ano a fazer m**** para as pessoas bazarem daqui. Mas 
custou treze anos para pôr uma coisa que ninguém conhece e virem aqui 60 ou 70 gajos.
Rafael, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 10, 40 anos, Director, Promotor 
cultural e Instrumentista, Licenciatura, Lisboa

Vá lá, dos 20 aos 40 anos, pessoas informadas que estão atentas a revistas estrangeiras 
(…) pessoas que estão em contacto ou que sabem de todo o circuito da música electrónica 
improvisada experimental europeia e americana.
Rafael, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 10, 40 anos, Director, Promotor 
cultural e Instrumentista, Licenciatura, Lisboa

Se tu perguntares se há uma tribo específica que vem à ZdB, direi não. Há tribos, ou tiques 
e pessoas, que tu podes relacionar com determinado tipos de música mas por isso é que 
nós não fazemos só música improvisada (…) Não queremos que seja uma tribo ou uma 
coisa tipificada que vem ao sítio porque é só aquilo que se pode lá ver ou só aquele tipo de 
pessoas é que se pode lá encontrar.
Rafael, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 10, 40 anos, Director, Promotor 
cultural e Instrumentista, Licenciatura, Lisboa

Quatro anos depois, saímos do Bairro Alto e rumámos até Santa Apolónia, para junto 
do Tejo, em pleno rescaldo da Expo 98. 1998 é o ano de abertura do Lux, um espaço 
que viria a «revolucionar» a noite lisboeta e até mesmo a noite portuguesa, dando uma 
nova vida a um antigo armazém, numa lógica de valorização e adaptação da arquitectura 
já existente. A criação do espaço, da responsabilidade de Manuel Reis, inevitavelmente 
«bebe» muita da anterior experiência com o Frágil. Uma mesma vontade impera: dinamizar 
a cidade de Lisboa, dando-lhe uma configuração mais cosmopolita e a verdade é que, 
actualmente, o Lux é reconhecido, não só pelos seus frequentadores, mas também por 
revistas da especialidade, como um dos melhores clubes da Europa, sem qualquer outro 
equivalente na noite portuguesa.
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Acho que a ambição primordial é surpreender as pessoas, surpreender e simultaneamente 
questionar experiências, situações, descobertas, o que quer que seja que as preencha, que 
as inspire. 
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

Neste espaço, uma verdadeira organização com mais de 20 pessoas, com funções liga-
das à organização, funcionamento e criatividade, a tempo inteiro, tudo é pensado com o 
objectivo de marcar a diferença, começando desde logo pela decoração. Assim, e visando 
a criação de ambientes e situações distintas num mesmo local, a decoração do Lux é ape-
lativa e uma verdadeira imagem de marca do espaço, ou antes, dos espaços, uma vez que 
o Lux se encontra dividido em três pisos, marcados por ritmos distintos, mas partilhando a 
sofisticação e a aposta numa decoração de alto design contemporâneo, presente em cada 
peça. As cores, as formas e os materiais são caracterizados pela originalidade, estando 
também a decoração sujeita a alterações regulares. 

Com o espaço, aquilo que o Manel fez foi assumir o mais possível o que o espaço era, 
construi-lo o mais exactamente igual ao que estava e depois intervir no espaço do grande 
armazém e criar encenações. O Manel não é um decorador de interiores, não é um arquitecto, 
é um encenador de ambientes e situações que passam por tudo: passam pela decoração, 
pela maquilhagem, roupa dos empregados; passa pela música, pelas imagens projectadas, 
pelo modo como faz com que as pessoas entrem, os locais por onde passam até chegarem 
aos objectos.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

Discoteca no rés-do-chão, bar no primeiro andar, com varanda sobre o rio e terraço no 
topo, assim se faz o Lux. No piso térreo encontramos uma ampla pista de dança que, por 
norma, a partir das três horas da manhã se apresenta repleta; entre um bar e um palco onde 
se instala o DJ, é a dança que predomina, numa espécie de “templo minimal”. Subindo-
se as escadas, elas próprias com um aspecto hollywoodesco, tem-se acesso àquele que 
costuma ser o primeiro espaço visitado da noite, o piso intermédio, onde de imediato se 
destaca uma enorme bola de espelhos, bem como as paredes-ecrã, onde se reflectem as 
imagens passadas pelos VJ. A música é, regra geral, mais suave comparativamente com o 
piso inferior, o que condiz com a presença de vários e confortáveis divãs que se dispersam 
pelo piso, incitando a conversa. É ainda possível assinalar uma varanda sobre o Tejo, onde a 
música varia entre sonoridades mais calmas e ritmos mais dançáveis. Por último, no terceiro 
piso deparamo-nos com um enorme terraço que, por vezes, funciona como uma espécie 
de refúgio de todo o glamour que caracteriza o interior do espaço, proporcionando um 
ambiente mais descontraído que tem na paisagem de toda uma Lisboa o seu cenário.
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Figura 7.13: Fachada do Lux

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

A música é, sem qualquer dúvida, a pedra de toque do espaço, sendo a partir dela que 
este adquire o seu prestígio e estatuto enquanto local de referência. Entre concertos e 
sessões de DJ regulares, a programação do Lux pauta-se pela qualidade e pela ousadia, 
numa constante procura de um equilíbrio entre propostas já mais sedimentadas e as 
novas tendências musicais, entre os nomes nacionais e os internacionais, sem esquecer a 
organização de noites temáticas, como as Lux Jazz Sessions, ou os eventos relacionados 
com a moda, o teatro, as performances e outras formas de arte.

Essencialmente nós procuramos estar atentos às dinâmicas inovadoras e não à espera que 
nos ofereçam serviços.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

Em termos dos principais géneros musicais que se materializam no espaço, destacam-se 
o electro/dança, representando 35,20% do total dos estilos musicais presentes no espaço, 
seguido com bastante distância pelo soul/funk/disco (19,49%). Mas independentemente 
do estilo sobre o qual, e num determinado momento do seu percurso, recai a aposta do 
Lux, a procura de inovação e, paralelamente, o aumento do nível de exigência do espaço e 
dos seus responsáveis é uma constante e uma forma de surpreender as pessoas. Por outro 
lado, há uma perfeita consciência de que esse enfoque na inovação permite igualmente 
atrair um conjunto de pessoas diversificado mas, ao mesmo tempo, específico porque, de 
certo modo, especializado. Mais ainda, há por parte dos responsáveis do espaço a noção 
de que, sobretudo no início, este proporcionou a descoberta de conteúdos novos14, cuja 
qualidade não era posta em causa.

14 Exemplo disso é a noite mensal “Roleta”, que dá lugar a novas propostas.
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Figura 7.14: Duas perspectivas do primeiro piso do Lux

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Há sempre uma preocupação, uma necessidade de conseguir conjugar as duas coisas, 
ou seja, conseguir uma programação e escolhas que sejam pertinentes e inovadoras mas 
simultaneamente ter coisas que tragam gente. (…) Agora com a alteração, fruto de uma 
certa democratização, é mais difícil ter esse efeito. Acho que houve um tempo em que o 
Lux era absolutamente único a fazer determinadas coisas. As pessoas confiavam muito e 
vinham cá ver coisas que não conheciam. Houve muitas descobertas que se fizeram que 
tiveram a ver com a questão da programação aqui.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

Figura 7.15: Posicionamento da programação do Lux por géneros e subgéneros musicais dos eventos entre 
Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008
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Optando por estar atento às correntes que se vão destacando em diferentes áreas sem, 
no entanto, se limitar a qualquer uma delas, a programação do Lux é gerida por Rodrigo, 
em parceria com Rui Vargas (sobretudo ocupado com os DJ, nacionais e internacionais), 
ele próprio o principal DJ da casa. Aliás, a este respeito, saliente-se que a maioria dos 
DJ residentes do espaço trabalhou já no Frágil como, por exemplo, Yen Sung, Zé Pedro 
Moura, Tiago Miranda e o referido Rui Vargas. As excepções são apenas Dexter, Nuno 
Rosa, Dinis e Vibe. 

Tentamos estar atentos ao que vai acontecendo, tal como correntes e a situações que vão 
sobressaindo. Tentamos estar atentos em diferentes áreas, não congelar em nenhuma, mas 
também não estar escravo de nenhuma delas. (…) a possibilidade de fazer coisas curiosas 
e válidas e inclusivamente chegar às pessoas sem ter que recorrer às facilidades e às coisas 
óbvias, que possivelmente se fazem noutros sítios.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

Figura 7.16: James Murphy e Tiago Miranda em actuação no Lux

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Actualmente, o prestígio do Lux implica que a programação seja feita não só em função 
do sucesso a curto prazo, ou seja, de uma noite específica, mas sim a longo prazo, pelo 
que o esforço de actualização e a busca de novas propostas a nível internacional, em 
cidades como Londres, Paris, Barcelona e Berlim, faz parte da «forma de estar e trabalhar» 
do Lux. Tendo em consideração as suas potencialidades, isto é, o prestígio e estatuto 
conquistados, a aposta na inovação e na oferta do que não é óbvio e a qualidade dos 
conteúdos programáticos, a principal estratégia de evolução passa por não baixar o nível 
de exigência, assegurar a qualidade, tentando uma superação constante, apostando na 
descoberta, na novidade, sem cair no erro de repetir fórmulas até à exaustão.
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Por tudo isto se percebe que o Lux marca a diferença. É tido como uma referência no 
panorama musical e, neste momento, o facto de um músico ou DJ lá actuar é factor de 
distinção. Os seus mentores e responsáveis têm noção do estatuto adquirido pelo espaço e 
reconhecem o contributo deste ao nível da configuração da cena musical, nomeadamente 
e por exemplo, com o destacar da figura do DJ, hoje completamente generalizada no 
âmbito da celebração musical nocturna. Mais do que isso, inserem o Lux num projecto 
bem mais abrangente do que a mera diversão nocturna. O Lux “é um projecto de cidade”, 
na medida em que procura incutir na cidade de Lisboa, e suas gentes, uma outra vivência. 
Na verdade, é realçado o desejo e afirmado o contributo do Lux para o cosmopolitismo 
de Lisboa, que está hoje bem mais perto de outras cidades europeias, ou até mesmo 
mundiais, relativamente à sua oferta musical. Lisboa entrou numa “contemporaneidade 
mais imediata” e o Lux em muito tem contribuído para tal.

Há coisas importantes que nós fizemos, que contribuíram para mudar a situação que existia. 
E acho que é isso que, em tempos e de maneiras diferentes, motiva o Manel para avançar. 
O objectivo supremo prende-se com o desenvolvimento do cosmopolitismo na sua cidade. 
Não é que para nós isso seja importante ou fundamental, mas é interessante verificar que as 
pessoas não dizem que o Lux é melhor do que…. Dizem: O Lux é um sítio único que marca. 
Não há em Paris nenhum sítio como o Lux. (…) É um projecto de cidade. O que anima o 
Manel é acima de tudo um projecto cidade e fruição da cidade.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

O Lux é, sem dúvida, o espaço mais referenciado pelos nossos interlocutores (incluindo 
inquiridos) para acabar a noite. Assim, existe uma percepção, por parte da organização, 
das mudanças a que o público do espaço esteve sujeito ao longo dos últimos anos devido 
à postura e atitude do próprio espaço, isto é, a diversidade de programação pode ser um 
factor de mudança dos públicos, pois consegue captar segmentos, como por exemplo, 
a «old school do rock» que habitualmente não frequentava o espaço. O facto do espaço 
ser um lugar restritivo, pela imposição de um consumo obrigatório e por toda a simbólica 
que o envolve, foi inicialmente visto como sendo desprestigiante e, por isso, mal inter-
pretado, pois o espaço poderá ser a materialização de um certo elitismo cultural e social. 
Mas indubitavelmente, esta foi uma estratégia importante de distintividade do espaço no 
espectro da noite lisboeta. O Lux, à escala portuguesa, opera o advento das “constelações 
do gosto”, locais que interligam a moda com a música, a dança, os clubes (Gilbert, 2000). 

O Lux, por exemplo vive de uma grande mistura de pessoas, ou seja não é um Frágil em 
ponto grande, isto também porque essa realidade já não existe, felizmente. Repara-se que 
as pessoas que cá vêem são diferentes das que cá vinham há oito ou nove anos. No fundo 
tem a ver com a temática, com a abertura, com a performance que o espaço tem imposto.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

Há, de certa forma, uma selecção natural dos públicos. Por outro lado existe uma mistura 
que considero muito saudável.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais
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Ao fim destes anos eu penso que a «porta» é uma ciência específica, complexa e difícil.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

É obvio que é muito mais interessante ter um público menos numeroso, mas que estão ali 
para aquilo, estão a vibrar, do que ter isto cheio com gente que não sabe muito bem o que 
é que está a acontecer e a ver.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

A impressão que tenho é que é uma mistura muito ecléctica: desde pessoas mais velhas, no 
princípio da noite e que vêm da Bica, até a um público de “saída”, a um público de música 
que vem aos concertos. Acho que há de tudo. Penso que se notam pessoas mais novas 
recentemente, acho que as pessoas da minha idade vêm cada vez menos.
Rodrigo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 8, 41 anos, Gestor e Programador, 
Frequência Universitária, Cascais

Um ano mais tarde, no Cais do Sodré, surge um novo espaço da noite lisboeta, o 
Lounge, dando uma outra vida a uma oficina abandonada. Inicialmente, a ideia era criar 
um espaço, como o nome indica, propício ao convívio em ambiente descontraído. Com o 
passar do tempo, o projecto foi evoluindo no sentido de uma programação musical mais 
regular e cuidada. Foi uma opção que começou por uma questão de gosto pessoal dos 
responsáveis, que constataram depois tratar-se de uma “aposta ganha”. Aliás, o primeiro 
ano de existência do espaço muito contribuiu para essa constatação. A partir do momento 
em que o espaço é descoberto, e devido a um fenómeno de “moda” e de “procura da 
novidade”, encontra-se regularmente cheio.

No princípio aconteceu aquele fenómeno que acontece sempre; até as pessoas descobri-
rem onde é que isto funciona; até porque está longe, foge um bocado ao circuito; quando 
descobriram, como era um sítio novo encheu logo e estava sempre completamente cheio, 
devido àquele fenómeno de moda não é. O primeiro ano… é sempre aquela coisa!
Bernardo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 14, 42 anos, Programador e DJ, Lisboa

Figuras 7.17: Fachada (à esquerda) e pormenor do interior (à direita) do Lounge 

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Figura 7.18: Esboço do quadro interaccional do Lounge

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

A própria configuração estética do espaço actua no sentido da criação desse ambiente 
descontraído. Assim, e numa lógica de transformação de uma oficina abandonada num 
espaço de diversão nocturna, não houve propriamente a preocupação de fazer do Lounge 
um espaço que segue uma estética específica e bem definida. Esta foi, então, surgindo um 
pouco como resultado das influências dos bares que os seus donos tiveram anteriormente 
em Hamburgo e sempre com uma única intenção: proporcionar um ambiente familiar. O 
vermelho é a tonalidade predominante e materializa-se em elementos como o papel de 
parede, as cadeiras e sofás que ladeiam as mesas e a própria iluminação, que potencia 
uma ambiência acolhedora. A pequena dimensão do espaço aliada ao amplo largo que 
surge à sua frente (entre fábricas e/ou escritórios) faz com que quase sempre o Lounge 
se estenda até à rua, através dos seus clientes que preferem o convívio ao ar livre. Para o 
sucesso do espaço, a música é, sem dúvida, o elemento central. É ela que define a essência 
do Lounge e que justifica a sua existência.

Se não fosse a música este espaço já tinha morrido há muito tempo.
Bernardo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 14, 42 anos, Programador e DJ, Lisboa

Neste sentido e, apesar de não ser assumida qualquer lógica ao nível da programação 
musical e desta ser perspectivada como diversificada, através da sua análise percebe-se 
que há géneros musicais que se evidenciam face aos demais. Na verdade, constata-se que 
o Lounge é um dos espaços cuja programação mais se aproxima do padrão programático 
modal. Assim, os géneros que mais se destacam são o electro/dança, representando 27,56% 
do total dos géneros musicais presentes no espaço, seguido com maior distância pelo 
soul/funk/disco (18,35%) e pelo rock alternativo/indie rock (16,37%). Estas opções, para 
além de revelarem a preocupação em acompanhar as principais tendências musicais, são, 
igualmente, reflexo dos gostos musicais do programador e dos responsáveis do Lounge. 
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Figura 7.19: Sessão de djing de Muallen no Lounge, Março de 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Inserem-se numa linha de apego ao rock alternativo levando-nos a equacionar, como 
foi já sugerido anteriormente, que a capacidade deste género para atender às mais 
específicas formações de gosto é acompanhada pelo facto de que nenhum exercício 
estilístico particular pode ser interpretado como sendo emblemático de um grupo ou de 
um domínio específico como um todo. Assim, a cultura do rock alternativo tende a ser 
plural: “o sentimento de crise intermitente no seio da cultura norte americana do rock 
alternativo tem a sua origem na perda de uma teologia do propósito histórico que tem 
orientado o desenvolvimento da música rock. Numa tentativa de fazer face a esta lacuna, 
deparamo-nos com um pluralismo, já consagrado, e que é interpretado como indício de 
saúde e vitalidade” (Straw, 1991:14).

Não, não tem qualquer lógica de género musical. Também tem a ver com o meu gosto 
pessoal e com o gosto pessoal dos donos. Eles acabam por também dar a sua opinião. (…) 
Vai do electro-punk ao rock’n’roll dos anos 50, ao hip-hop também, quer dizer, surf garage, 
muito rock’n’roll 60´s, 70´s, há imensos concertos aqui. Pronto, e agora essas electrónicas 
todas, vamos seguindo as tendências…. (…) Depois as coisas vão-se adaptando e as pes-
soas que eu vou chamando são pessoas em quem eu confio, e vai desde o electro puro a 
algumas coisas mais techno. Se calhar é mais fácil dizer o que é que não se costuma fazer. 
Por exemplo drum’n’bass não se faz, house…
Bernardo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 14, 42 anos, Programador e DJ, Lisboa
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Figura 7.20: Posicionamento da programação do Lounge por géneros e subgéneros musicais dos eventos 
entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Figura 7.21: Pormenor do interior do Lounge

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

A partir de 2002, o espaço tem vindo a apostar gradualmente numa apresentação mais 
regular de concertos, que se têm realizado todas as semanas, numa média de quatro con-
certos por mês. E apesar da pequena dimensão do Lounge, este já conseguiu trazer nomes 
de qualidade, tanto do panorama musical nacional, como do internacional. Recebendo 
várias propostas de actuação, a selecção dos conteúdos apresentados passa, sobretudo, 
por uma pesquisa pessoal do programador do espaço. Desta forma, a ida a concertos e a 
pesquisa pelo MySpace são frequentes e têm como objectivo uma actualização constante, 
no sentido de estar atento aos novos projectos que, entretanto, surgem.
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Lounge, 24 de Junho de 2008

DJ Capitão Iglo 

00h30. Nas imediações do Cais do Sodré, num antigo armazém, situa-se o Lounge. Desde logo, há 
que salientar a similitude deste espaço a um café descomprometido em termos estéticos. À medida 
que a noite vai avançando existe uma espécie de metamorfose sócio-espacial que transforma este 
espaço numa discoteca ao ar livre e isto porque o espaço interior do Lounge se prolonga, inevita-
velmente, para o seu exterior, isto é, para o Largo da Moeda, onde este se situa. Ressalve-se que a 
situação descrita anteriormente é passível de ser observada nas noites de Quinta, Sexta e Sábado. 
Nesta terça-feira à noite denota-se pouca circulação de pessoas nas ruas envolventes ao Lounge15. 
À entrada no bar as primeiras sonoridades estão a cargo do DJ Capitão Iglo e deparámo-nos 
com um Lounge bastante vazio onde só pontuavam duas mesas ocupadas. Mais uma vez, e num 
dia de semana, é possível verificar que a música ambienta o espaço e o Lounge funciona como 
um espaço onde se bebe um copo e se conversa num quadro de sociabilidade muito intimista. 
É também possível observar a presença de públicos habituais, denotada pelo à vontade com o 
espaço e com os seus responsáveis e também pelo conhecimento da programação, uma vez que 
já são feitas extrapolações para o concerto que iria ocorrer na Sexta seguinte. 

Lounge, 25 de Junho de 2008

DJ Lucky 

00:45. Passado um dia voltámos ao Lounge e, tal como já tínhamos comprovado, o avanço dos dias 
na semana corresponde a uma maior agitação em termos de públicos. As interacções intra-grupo 
são hoje o elemento essencial da definição da noite, denotando, mais uma vez, a omnipresença 
da familiaridade suscitada pelo espaço. Na verdade, talvez não seja arriscado considerar que, após 
uma hora de permanência do espaço, as interacções começam a transformar-se em intergrupais. 
Assim, o saltar de mesa em mesa a cumprimentar amigos e/ou conhecidos é muito frequente, 
transportando-nos para uma atmosfera de muito intimismo onde as pessoas todas se conhecem 
e partilham habitualmente um mesmo espaço e um mesmo ambiente. Uma nota para as fotogra-
fias. Seja durante a semana ou ao fim-de-semana, a máquina fotográfica digital é um artefacto 
fundamental e equipamento expressivo do eu na noite. Acercamos aqui uma omnipresença do 
registo da fotografia como modalidade fundamental de interacção entre as pessoas e esta é uma 
tendência que temos vindo a verificar em todos os espaços, de forma maciça. A música hoje está 
a cargo do DJ Lucky, onde predomina uma onda soul e funk dando lugar, com o avanço da noite, 
a uma sonoridade reggae, por vezes mesclada com a electrónica. Também é possível dizer que 
o Lounge é hoje um espaço marcado pela descontracção e vivenciado sobretudo no masculino. 
Curiosamente, não visualizamos pessoas sozinhas no espaço. Mesmo as que chegam sós ao 
espaço juntam-se a amigos e/ou conhecidos já presentes. A familiaridade e o reconhecimento 
entre grupos são os elementos-chave na configuração sociabilitária do Lounge. O Lounge é hoje 
um espaço marcado pela descontracção, de encontros e conversas. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Desde o início, e também por uma questão de diferenciação, houve uma opção deliberada 
em prol de uma localização que escapasse ao tradicional Bairro Alto, de modo a obrigar as 
pessoas a conceber a noite lisboeta de um modo diferente. Na verdade, existia a vontade 
de proporcionar a existência de mais zonas de diversão nocturna, na cidade de Lisboa, 
que agora começam a afirmar-se, num processo de deslocalização e/ou descentralização 
da noite lisboeta, face ao Bairro Alto. Todavia, embora a localização fora do Bairro Alto 
seja uma opção deliberada, não há por parte do Lounge uma intencionalidade vincada de 
envolvimento na “recuperação de uma área da cidade deprimida e decadente”.

15 DJ residentes do Lounge: Mário Valente; Señor Pelota; Glam Slam Dance; Lucky, Cpt. Iglo; Mighty Caesar; José 
Belo; D-Mars; Manuel Calapez; Internal Sync; Audiojockeys. Ver Anexo 10.H, a programação do Lounge entre Julho 
de 2006 e Julho de 2008, inclusive. 
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Andávamos à procura de um espaço que fosse fora do Bairro Alto, para ser alternativo; 
queríamos assumir um sítio diferente para obrigar as pessoas a pensarem de outra maneira, 
acho eu, pode ser um bocado presunçoso mas é essa a ideia. (…) Não há nenhuma associa-
ção intencional com a zona vermelha, foi uma feliz coincidência. A ideia era não fazer uma 
coisa no Bairro Alto mas fazer uma coisa na baixa. A intenção era estar no centro da cidade, 
obviamente, e com acessibilidades e não sei quê, e não estar no Bairro Alto. Mas não houve 
nenhuma intenção de recuperar zonas deprimidas nem nada disso (risos).
Bernardo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 14, 42 anos, Programador e DJ, Lisboa

Se, por um lado, não havia propriamente o desejo de revitalização de uma área específica 
da cidade, por outro, o desejo do Lounge funcionar como uma fonte de inspiração para o 
surgimento de outros espaços com um carácter mais alternativo, que escapassem também 
às lógicas de localização até então dominantes, é uma realidade percepcionada até como 
um dos contributos do espaço para a cena da diversão nocturna lisboeta. Neste sentido, 
o programador do Lounge (e também DJ residente) considera que este foi o primeiro a 
mostrar que, em Lisboa, há lugar para espaços que ficam entre os pequenos bares e os 
espaços de maior dimensão, como o Lux; foi o primeiro a mostrar que era possível apostar 
em algo diferente, na programação, na localização e na dimensão. Porém, actualmente, os 
seus responsáveis têm consciência de que esse papel pioneiro não é mais um papel de um 
tão nítido destaque, uma vez que começam a surgir cada vez mais espaços semelhantes, 
fazendo-se sentir uma certa concorrência.

Eu gosto de achar que fomos um bocado a inspiração também; foi um dos primeiros que 
ajudou a dinamizar um bocadinho a cena mais alternativa. Gosto de pensar assim, acho 
que é verdade. (…) Tu antes tinhas os barzinhos pequeninos do Bairro Alto para beber a 
cerveja, tinhas depois o Lux e outros sítios assim, discotecas grandes. Não havia o meio-
termo. Não havia um bar com programação musical no Bairro Alto, não havia assim coisas 
com concertos a funcionar, e agora há muitos. Acho que ajudou às outras pessoas verem 
que havia espaço para isso. (…) Quando abrimos achei que éramos assim… excepcionais 
em relação ao resto. Agora acho que já há vários sítios que também têm programação, DJ… 
aproximam-se bastante de nós. Continuamos a ser pioneiros mas já não nos destacamos 
tanto dos outros. Mas mostrámos às outras pessoas que era possível fazer coisas.
Bernardo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 14, 42 anos, Programador e DJ, Lisboa

A sua pequena dimensão e o facto de funcionar à porta aberta, o que condiciona a 
oferta de concertos, não permitindo a aposta em projectos de maior dimensão, pela 
impossibilidade de cobrar entrada, são vistos como as principais limitações do Lounge. 
No entanto, tal não impede que o principal projecto do espaço seja o de proporcionar 
uma oferta de maior relevância. Na representação do programador do espaço, o Lounge 
é objecto de um público habitual que frequenta o espaço por fidelização (presença de 
amigos) e não tanto pelos concertos, situando-se entre os 20 e os 25 anos. Num segundo 
anel, existe um outro conjunto de pessoas, que poderemos apelidar de público rotativo, 
que se move essencialmente pelos concertos. Neste segmento, estão presentes muitas 
“pessoas ligadas à música” que oscilam no intervalo etário entre os 30 e os 40 anos e que 
se assumem como interessados e conhecedores, sendo para este público que é orientada 
a programação. Foi concebido como um espaço aberto, sem qualquer forma de elitismo. 
Esse intuito não obsta às inevitáveis diferenciações, pois, durante a semana, o espaço é 
essencialmente frequentado por um público mais despreocupado que procura o espaço 
apenas para “beber um copo”, contrariamente ao fim-de-semana, onde a música se torna 
o principal elemento de atracção.
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Há muita gente que está aqui porque tem cá os amigos e depois há muita gente que tá aqui 
porque gosta da música e eu noto mesmo essa mistura. Se calhar é gente um bocadinho 
mais velha, por volta já dos 30 anos.
Bernardo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 14, 42 anos, Programador e DJ, Lisboa

Aqui é mesmo uma misturada muito grande.
Bernardo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 14, 42 anos, Programador e DJ, Lisboa

Figura 7.22: Pormenor à entrada do Porto Rio (esquerda) e vista geral do Porto Rio (direita)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Ainda no mesmo ano, 1999, dirigimo-nos ao Porto e parámos em pleno Rio Douro, 
junto à Ponte da Arrábida. É altura de conhecer o Porto Rio, um espaço diferente de todos 
os outros apresentados até aqui, uma vez que se trata de um barco atracado na margem 
norte do Rio Douro. Porto Rio é o nome oficial, mas o espaço também é conhecido como 
Gandufe, o nome verdadeiro do barco que permite a corporificação deste projecto. Fala-
mos de uma embarcação com cerca de 60 anos, entretanto recuperada16, de modo a 
que o transporte de cereais entre Lisboa e o Norte de África (a sua anterior função) desse 
lugar a um espaço polivalente, que funciona como bar, discoteca e sala de espectáculos e 
que, actualmente, é considerado uma referência na noite do Porto, sobretudo enquanto 
espaço de concertos17. Aliás, o facto de ser um barco transforma desde logo o Porto Rio 
num espaço peculiar. Na realidade, esse torna-se o elemento estético, por excelência, do 
espaço, mas também um elemento condicionador de qualquer alteração.

Também o que é que aquilo tem? A parte de baixo é uma pista de dança, um palco, uma 
cabine e um bar. Não tem assim muito… Porque aquilo já é um barco, não dá para fazer 
muita coisa.
Boris, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 5, 38 anos, Gestor e Programador, 11.º 
Ano de Escolaridade, Matosinhos

16 Da estrutura inicial apenas resta o casco, ainda que tenha sido reforçado. 

17 Gandufe: construído há cerca de 60 anos, nos estaleiros da Lisnave, o seu primeiro uso foi o transporte de cereais 
entre Lisboa e o Norte de África. Mais tarde, foi reconvertido para areeiro. Renato Pedrosa, cuja única ligação com 
o rio era o facto de observar o Douro desde pequeno da sua casa em Vila Nova de Gaia, diz que a ideia de comprar 
uma embarcação surgiu quase do nada: “Olhei para um barco e disse: ‘Que lindo! “. O processo de reparação e 
reconversão acabou por demorar cerca de dois anos, sendo que, dos primórdios do navio, apenas se mantém o 
casco, se bem que reforçado. Aliás, com 300 toneladas de peso, o Porto-Rio “é das poucas discotecas em que se 
pode sentir o peso”, brinca o proprietário. Fonte: http://www.myspace.com/barcoportorio. 
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Figura 7.23: Esboço do quadro interaccional do Porto Rio

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

É composto por duas grandes áreas: - o upperdeck e o mainfloor. Assim, oferece exce-
lentes condições para os diversos tipos de eventos, desde concertos rock a festas de música 
electrónica no mainfloor, e café-concertos e bar no upperdeck, não esquecendo também 
o seu espaço exterior: a outzone, que permite com boas condições meteorológicas, a 
criação de uma esplanada com um enquadramento único sobre o Rio Douro. Mas não é 
apenas na especificidade das suas condições físicas que reside o carisma do Porto Rio. Na 
verdade, o estatuto conquistado pelo espaço assenta também, e muito, naquele que é 
o seu elemento central - a oferta musical. Com efeito, o espaço destaca-se pelas sessões 
de djing e pelos concertos que organiza, tanto de nomes nacionais, como de propostas 
internacionais, sendo já reconhecidos como alguns dos mais interessantes espectáculos 
do Porto. Mais concretamente, e no que aos DJ sets diz respeito, o Porto Rio afirma-se 
sobretudo através da electro/dança (22,49% do total de géneros musicais representa-
dos), destacando-se aqui essencialmente o drum’n’bass e o transe, géneros que no Porto 
tendem a ser quase que automaticamente a ele associados18. Já ao nível dos concertos, 
evidenciam-se o punk/new wave/ska (20,23%) e o pop/rock (17,11), sem esquecer tam-
bém as propostas mais extremas (metal/hard) que, no Porto, encontram “no barco” o seu 
espaço de eleição. Na realidade, o Porto Rio tem vindo a afirmar-se como uma referência, 
como um espaço único na cidade também pela sua aposta nos novos projectos nacionais.

18 A este respeito, saliente-se igualmente que o Porto Rio se vem afirmando em relação aos outros espaços portuenses 
também pelos seus conhecidos after hours, dedicados à música electrónica.
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Quando cheguei lá aquilo já tinha drum’n’bass, e, como eu já disse é a única música electró-
nica que eu posso dizer que gosto. O transe foi inevitável, porque começámos a fazer festas 
e começou a estar bom, teve que se continuar. Essencialmente é isso, um gajo também só 
tem mensalidade de transe e de drum’n’bass, depois os concertos são o que preenche o 
resto. Eu estou a falar de rock no geral…
Boris, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 5, 38 anos, Gestor e Programador, 11.º 
Ano de Escolaridade, Matosinhos

Figura 7.24: Posicionamento da programação do Porto Rio por géneros e subgéneros musicais dos eventos 

entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Os responsáveis pelo Porto Rio têm consciência de a localização em pleno Rio Douro, 
distante do circuito de bares do centro da cidade, por um lado, pode ser desvantajosa 
pela maior dificuldade de acesso mas, por outro, pode transformar-se numa vantagem 
ao permitir uma espécie de selecção das pessoas que o frequentam.

Porto Rio, 11 de Fevereiro de 2006

Roll’n’tronics: d3ö, Adolfo Luxúria Canibal, Nuno Forte e Al:x.

01:00. Chegámos ao Porto Rio por volta da uma hora da manhã. Contrariamente às nossas 
expectativas, o bar está praticamente vazio. Não que estivéssemos à espera de muita gente atra-
ída pelo evento, mas pensávamos que íamos encontrar o típico movimento de Sábado à noite 
num bar da Marginal... Teria sido interessante perceber, através da movida de outros espaços 
conexos, se o “problema” era do evento em análise ou desta noite em particular. O Porto Rio é 
um antigo barco de recreio e, naturalmente, é composto por três grandes espaços: o convés, que 
no Inverno dificilmente poderá ser utilizado dadas as contingências meteorológicas; a parte de 
cima, que funciona como bar, com um DJ a pôr música e algumas mesas e cadeiras, portanto, 
um espaço mais “relaxado” e semelhante a um café; e o porão para o qual se desce por uma 
escada em caracol muito estreita e onde têm lugar os espectáculos, funcionando também como 
pista de dança mais ampla. À entrada, e depois de ultrapassarmos a bilheteira, que tem acesso 
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directo ao backstage, deparámo-nos com um espaço pouco frequentado, ocupado por três a 
quatro grupos de pessoas a conversar e a “beber copos”, um DJ que passava música rock, uma 
banca de venda de t-shirts, CD e outros materiais (merchandising)19. Alguns dos materiais vendi-
dos eram dos Renegados de Boliqueime, uma banda punk já com largos anos de existência que 
atingiram alguma notoriedade há cerca de 10/15 anos atrás, em pleno cavaquismo, conhecida e 
reconhecida por ter algumas músicas cáusticas e uma atitude punk pura e dura. Seguidamente 
descemos ao porão e o cenário que encontrámos foi idêntico. Um espaço escuro, muito mais vazio 
que cheio, com pouco movimento e animação. Por esta altura iniciava-se o primeiro concerto, 
dos d3ö, que estava marcado para as 23 horas mas só começou às 01h30min. Agora a cena era 
o “Roll”, só depois passava para o “Tronics”, bem mais tarde com o drum’n’bass de Nuno Forte e 
de Al:x. Num olhar para os presentes, podemos considerar que o público era composto por jovens 
adultos, acima dos 24 anos, adultos entre os 30 e os 40 anos e por algumas “velhas-guardas” 
acima desta idade. Viam-se muito poucos adolescentes. O porão comportava por esta altura 50 
a 70 pessoas no total, num ambiente totalmente underground. Com este intuito de identificar 
os segmentos de público mais relevantes do Porto Rio, e que não têm a ver com este evento em 
particular, é possível dizer que por esta altura “o barco” foi reduto de paragem de algumas tribos 
musicais das quais destacamos os rockabillies, punks “genuínos” e rockers da “velha guarda”. 
Podemos dizer que na panóplia de corpos, artefactos e complementos do eu, o que mais nos 
motivou surpresa foi a omnipresença das patilhas nos homens. [Aliás, podemos mesmo dizer 
que as patilhas eram o must dessa noite]. As All Stars também eram frequentes, sobretudo com 
um aspecto de “gastas”. Sabemos que as All Star são uma espécie de símbolo pop da economia 
americana e têm sido companheiras fiéis do rock: primeiro do rockabilly, depois do punk e do 
new wave e recentemente do grunge. Usadas na actualidade por Julian Casablancas dos Strokes 
ou por M.I.A, só têm paralelo no meio do rock com as botas Doc Marten’s. 
O concerto dos d3ö foi marcado por uma falta de interacção banda-público, o que não é de todo 
invulgar num concerto de rock’n’roll. Num momento de interacção focalizada, o vocalista inter-
pela a assistência com “nunca vos senti tão frios” ao que um elemento do público ironicamente 
responde “olha, veste a camisola” (que este tinha tirado durante a música anterior). Depois dos 
d3ö, a cena passou a ser liderada por Adolfo Luxúria Canibal, hoje, o DJ de serviço. O seu estilo 
é rock’n’roll e é nessa linha que vai pautar a sua actuação. A ideia de chamar à performance DJ 
convidados “com nome” é importante. Está mais que visto que Adolfo Luxúria Canibal “chama” 
pessoas para as suas actuações, seja como Mão Morta, seja nos Mécanosphère, mas não para 
actuações como DJ. Aliás, foi um pouco contraproducente pois, depois do concerto, e quando 
Adolfo começou o seu set com pouco airplay, isto é, aquele que só quem tem conhecimentos 
profundos de música conhece, muita gente saiu do porão ou passou para a parte de cima. Neste 
caso, o nome não é o suficiente para mobilizar uma pista de dança ou, diríamos, a vinculação de 
Adolfo aos Mão Morta, e ao papel que ele tem nos Mão Morta, parece ser tão grande que as 
suas actuações enquanto DJ “descarnam-no”. 
Não deixa de ser importante referir o que nos parece ser uma explicação possível para este facto. 
Porto Rio: abertura versus fechamento. Ao longo da nossa frequência deste espaço, muito intensa 
durante 2006, 2007 e 2008, mais de uma vez por mês, pudemos observar uma lógica de restrição 
dos públicos em função dos habitués, que por seu lado se conhecem além das sociabilidades 
do bar. Com isto, em torno da personalidade do programador do espaço movimentava-se uma 
entourage que era o próprio público dos eventos naquele espaço, sobretudo nos eventos mais 
arreigados ao rock. Assim, a lógica de estruturação do grupo sociabilitário presente no Porto Rio 
é marcada por uma forte delimitação de fronteiras simbólicas entre os que “fazem parte” e os 
“que não fazem parte” (insiders/outsiders). O que descrevemos como uma fraca adesão do público 
poderá ser explicado pelo facto de este ser frequentado por um grupo para si, isto é, as próprias 
lógicas de divulgação dos eventos, circunscrevem-se aos lugares, virtuais e físicos, de pertença 
dos indivíduos que constituem o inner core do espaço.
Agora com Nuno Forte, o “Tronics”, que começa a tocar por volta das 4 horas da manhã, chegam 
mais algumas pessoas, talvez 20 ou 30. O ambiente animou bastante com a música a ajudar. Foi 
curioso observar que apesar do estilo musical se ter alterado bastante, as pessoas que estavam no 
bar adaptaram-se, dançando fulgurosamente, tanto o rock de Adolfo como o drum’n’bass de Forte.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

19 Ver Anexo 10.D, programação do Porto Rio entre Julho de 2006 e Julho de 2008, inclusive. 
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Figura 7.25: Sessão de djing e concerto no Porto Rio

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Actualmente, e apesar de assumirem não ter muitas garantias acerca da capacidade 
de concretização dos projectos futuros, estes não deixam de existir. Aliás, ainda que os 
projectos sejam definidos apenas a curto prazo, são uma realidade e centram-se, essen-
cialmente, no desejo de dar a conhecer novas bandas, que os responsáveis do espaço vão 
descobrindo através do MySpace. Não obstante algumas limitações, sobretudo relacionadas 
com o restrito horário de funcionamento imposto pela licença e pela falha de cobertura 
jornalística que nem sempre permite uma correcta divulgação do espaço e dos eventos 
que organiza, o Porto Rio não deixa de marcar a diferença e contribuir, sobretudo pela 
qualidade e especificidade da sua programação, para o panorama da diversão nocturna 
da cidade. Desta forma, de acordo com o gerente e programador do Porto Rio, este é o 
espaço mais underground do Porto ou, pelo menos, procura sê-lo, definindo o seu lugar 
no panorama portuense. O público varia muito consoante as proveniências das bandas. 
Se a banda for portuguesa, o público geralmente é da zona do Porto. No entanto, se o 
espectáculo for de uma banda estrangeira, ou se houver algum espectáculo internacional, 
há uma maior tendência de o público ser constituído por pessoas que não são da zona do 
Porto, sendo originárias de um raio geográfico mais alargado que se estende da GAMP até 
Lisboa. O público dos concertos de rock é maioritariamente masculino, sendo de destacar 
que o espaço é caracterizado por uma certa lógica de “verdadeiro clube”, uma vez que 
existe um núcleo duro de frequentadores muito fies e ligados há mais de 20 anos à cenas 
underground do Porto que envolvem dinâmicas de rock’n’roll e punk rock. 

Deve ser o bar mais underground do Porto. Pelo menos eu faço por isso.
Boris, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 5, 38 anos, Gestor e Programador, 11.º 
Ano de Escolaridade, Matosinhos

Oh … o intuito não é formar ninguém. As pessoas já sabem… quando é transe vão os 
gajos do transe… Os únicos que costumam misturar um bocadinho são os gajos do rock 
e do drum’n’bass.
Boris, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 5, 38 anos, Gestor e Programador, 11.º 
Ano de Escolaridade, Matosinhos
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Figura 7.26: Perspectiva do Salão Nobre do Maus Hábitos

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Dois anos depois, permanecemos no Porto, mas deslocamo-nos até à Rua Passos Manuel, 
mais concretamente, a um edifício datado de 1939, onde no quarto piso encontramos 
hoje o Maus Hábitos. Falamos de um espaço que se pauta pela modernidade e pelo 
desejo de introdução de cosmopolitismo na cidade do Porto, através da sua dinamização 
cultural. Desde o momento em que o espaço foi descoberto pelo seu director, em 1999, 
o objectivo que norteia a sua acção é o da transformação do local num espaço de criação 
artística, aberto às diferentes formas de arte, capaz de projectar culturalmente a cidade. 
Mais do que isso, o objectivo primordial era precisamente proporcionar um lugar para 
projectos artísticos que não tinham espaço noutros contextos, passando ao mesmo tempo 
o conceito de reciclagem. No fundo, esta lógica de reciclar e recuperar está também pre-
sente na própria forma como o edifício foi ocupado – contrato de comodato mediante o 
qual a recuperação do imóvel substituía o pagamento de uma renda, numa espécie de 
squatting ou ocupação legal de edifícios abandonados – para além de se reflectir igual-
mente na estética assumida pelo espaço. Assim, no que respeita à decoração, percebe-se 
a preocupação em criar um ambiente acolhedor, informal e descontraído, permitindo a 
vivência do espaço como se de uma casa efectivamente se tratasse. Pelas várias divisões 
e corredores predomina uma ambiência retro, potenciada pelos objectos decorativos que 
assentam, então, numa lógica de reciclagem e reutilização, como que condizendo com a 
nova oportunidade que o Maus Hábitos constitui, simultaneamente para o edifício e para 
a oferta cultural da cidade do Porto. Pedra de toque do espaço é também a fabulosa vista 
que oferece sobre os telhados do centro do Porto.

Mas a ideia geral era aproveitar aquilo que mais ninguém queria. Portanto, o Maus Hábitos 
nasce um bocado disso, da área da reciclagem, todos os objectos que estão aqui dentro são 
em segunda, terceira, quarta, quinta mão… E ainda são reciclados para dar continuidade a 
essa questão. Para contrariar muito a ideia do consumismo que é vigente.
Hugo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 2, 38 anos, Director Artístico e Fotó-
grafo, Licenciado, Porto
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Este empreendimento entrecruza-se com o facto de as cidades começarem a descobrir 
que as suas características culturais distintivas são talvez as únicas vantagens que podem 
oferecer no contexto global (Landry, 2003). Adicionalmente, o interesse crescente das 
cidades pelo aspecto cultural materializa-se no facto de a cultura definir identidade, o 
que num mundo cada vez mais homogéneo (globalizado) contribui para gerar confiança 
sobre aquilo que verdadeiramente é único ou especial num local. Os artefactos e formas 
urbanas de hoje criam meaning na medida em que se relacionam com expressão, cele-
bração e empreendimento das cidades e corporizam a identidade e valores de um local 
(Idem, Ibidem). 

Figura 7.27: Esboço do quadro interaccional do Maus Hábitos, Salão Nobre
Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

De facto, o seu director reconhece tratar-se de um espaço sui generis, diferente dos 
restantes que existem na cidade, quer pela configuração muito próxima do conceito de 
“casa”20, quer pela própria lógica de funcionamento, nomeadamente no que à sua vertente 
diurna diz respeito. Na verdade, o dia é apresentado pelo director do Maus Hábitos como 
sendo um elemento estruturante do espaço, enquanto a noite tem como principal função 
a de assumir-se como momento de lançamento e divulgação dos projectos, sobretudo os 
musicais. É desta forma que a música está presente e preenche o espaço, paralelamente à 
exploração do bar, tendo como função animar e mobilizar as pessoas, para além de ser o 
principal contributo para a sustentabilidade económica do projecto. Mas, e não deixando 
de ter um papel preponderante, a música não é o único elemento definidor do espaço, 
uma vez que este está inevitavelmente, e desde o início, muito ligado às artes plásticas, 
em virtude das áreas de formação dos seus responsáveis21.

20 Refira-se mesmo que, durante os primeiros três anos, o espaço funcionou também como casa de dois dos seus 
responsáveis.

21 Aliás, nos primeiros tempos, o espaço funcionava apenas com exposições. Só mais tarde surgiram os concertos 
e os DJ sets. 
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Figura 7.28: Pormenor do pátio, entre o Salão Nobre e os espaços de concertos e exposições (à esquerda) e 
perspectiva da escadaria do edifício onde está situado o Maus Hábitos (à direita)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

A música é… no fundo isto é o negócio das sensações. O auge de um projecto destes é 
no limite de tudo o que é sensorial. (…) Basicamente a música faz isso e, portanto, o maior 
espaço que a gente tem livre é o espaço aéreo, é o ar que nos envolve e os nossos ouvidos, o 
som é transportado no ar, se não houver ar não há som, no vácuo não existe som, portanto, 
é simplesmente só isso e saber que a música mexe pessoas.
Hugo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 2, 38 anos, Director Artístico e Fotó-
grafo, Licenciado, Porto

Assim, é necessário ressalvar a importância das artes plásticas, da fotografia do audio-
visual e das artes performativas, mais sentida no início, mas que actualmente continua a 
preencher a agenda do Maus Hábitos, promovendo novos artistas nacionais e internacionais, 
bem como parcerias e intercâmbios entre eles. Por isso mesmo, grande parte das divisões 
desta “casa” encontra-se ocupada por exposições temporárias, não ignorando também 
a vertente formativa do espaço, onde se têm vindo a realizar com alguma regularidade 
vários workshops e oficinas referentes a diferentes áreas artísticas.
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Maus Hábitos, 23 de Julho de 2008

Dark Room by António (Salão Nobre)

23:00. O Maus Hábitos, a funcionar desde 2001, como bar/galeria/atelier/restaurante/centro de 
formação situa-se no quarto andar de um velho prédio na Rua de Passos Manuel. Foi o primeiro 
espaço “alternativo” e “multidisciplinar” a surgir na Baixa da cidade. À chegada, a Rua Passos 
Manuel encontra-se pouco movimentada apesar de já não existirem lugares de estacionamento. 
Uma primeira impressão que fica na espera pelo elevador para subir até ao quarto andar centra-se 
nos sinais de recuperação do interior do edifício. À chegada, um turista sobe connosco no elevador, 
permanecendo os seus amigos à porta. Durante a subida questiona-nos sobre o espaço, pensando 
que este poderia ser uma discoteca uma vez que há cerca de duas horas atrás tinha ouvido música 
alta vinda do edifício. O Salão Nobre encontra-se vazio, apenas o DJ circula entre este e a esplanada. 
Uma vez que hoje não há qualquer tipo de consumo obrigatório, ou a cobrança da chamada taxa 
moderada (1,5€), não são distribuídos cartões à entrada e o consumo é pago no acto de entrega. 
Destaca-se o facto de haver por parte da gestão do espaço uma noção de que esta é uma noite 
de pouca afluência, uma vez que apenas se encontra presente um funcionário e o gerente, sendo 
que este último passa grande parte do tempo nos escritórios. Para além da pequena dimensão da 
equipa de apoio, a noção das características de afluência da noite percebe-se também pelas lógicas 
de programação (assentes na chamada “prata da casa” com o DJ residente António) e pelo facto 
de se encontrar encerrado o acesso à sala de espectáculos. Quanto aos agentes sociais presentes 
no espaço à hora da nossa chegada, resumem-se a um grupo de quatro amigos no interior do 
Salão Nobre, o DJ vai circulando sozinho. A música assume sonoridades calmas, marcadas por 
estilo cantautor e música dos 70’s, mas também algum jazz e pontualmente nomes como Bjork. 
Cerca das 23:30, chegam três raparigas ao espaço, cujo primeiro trajecto que fazem é o de visita 
das salas de exposição Cerca das 23:40, num momento de deambulação pelo espaço, é possível 
constatar a presença de dois rapazes que afixam cartazes no painel para tal destinado, localizado 
no hall que antecede a porta de entrada do Maus Hábitos. Como já se referiu, as salas de exposição 
encontram-se abertas dando lugar a exposições que passam pelo formato de instalação como 
a de Inês Osório e Hélder Folgado, intitulada “Rumo ao centro do nada”, a qual consiste numa 
sala com o chão coberto de terra e as paredes sujas e queimadas, mas também pelo formato de 
exposição de peças, como é o caso de “Écotono” de Ana Almeida Pinto e de uma exposição sem 
título de Rosário Matos. De forma livre e interpretativa pode dizer-se que “Rumo ao centro do 
nada” e a exposição de Rosário Matos se complementam no uso de uma estética que apela à 
construção de algo, a primeira numa lógica de caos e vazio, a segunda numa lógica de ordenação 
e preenchimento. Os corredores servem também de lugar de exposição, estando distribuídas em 
linha recta pelas suas paredes fotos daquele que parece ser um espectáculo de um grupo de 
malabarismo com fogo (exposição não identificada). Com o decorrer da noite a música torna-se 
cada vez mais electrónica, passando por coisas como LCD Sounsystem, CSS, Ladytron e também 
sonoridades mais lounge. Predomina no espaço uma estética retro/kitsch marcada principalmente 
pela apropriação de objectos de decoração tipicamente portugueses (quadro do menino que 
chora sobre o qual foi pintado um capuz de assaltante), floreiras na esplanada improvisadas em 
capacetes de obras, troncos e penicos, papel de parede num canto do salão nobre com padrão 
de azulejo, mesas de café tradicionais conjugadas com sofás retro. No que respeita à estética do 
espaço, importa também destacar a intervenção de Isaque Pinheiro (um dos sócios do espaço) no 
átrio zona de fumadores, usando a arte como forma de ligação “eufemística” às regras. Destaca-
se esta ligação do Maus Hábitos com a possibilidade de vislumbrar espaços vividos da cidade, 
nomeadamente a partir das janelas das salas de exposição de onde é possível avistar os terraços 
tradicionais das casas do centro histórico. O espaço de esplanada acaba também por permitir 
uma vivência de rua num espaço que é interior22 e daqui é possível ouvirem-se sons da cidade, 
desde as gaivotas, a sinos e mesmo a vozes vindas de casas. A partir das 00:00, o espaço começa 
a receber mais frequentadores, nomeadamente um grupo de turistas que traz consigo a ideia do 
espaço enquanto lugar de apresentação da cidade. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

22 Existe mesmo um balcão aqui localizado que, possivelmente, nos dias de maior afluência poderá funcionar 
enquanto lugar de venda de bebidas e comida.
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Figura 7.29: Sessão de djing no Salão Nobre do Maus Hábitos

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Especificamente no que à música diz respeito, predomina o eclectismo, de certo modo, 
imposto pelos diversificados gostos musicais dos directores do espaço, pelo que as linhas 
de programação são apresentadas como sendo muito abrangentes. No entanto, a análise 
da mesma evidencia um enfoque em dois géneros – o electro/dança (29,38% do total de 
géneros presentes no espaço) e o rock alternativo/indie rock (26,42%). Indo já ao encontro 
dos números, o discurso do director do Maus Hábitos acentua a aposta primordial no 
electro pop e numa linha mais depressiva e melancólica do rock, assinalando também a 
criação deliberada de ambientes sonoros distintos e, por vezes, quase opostos. No fundo, 
passando os critérios de selecção pela qualidade e pelo gosto pessoal dos programadores.

Relativamente à música só não programamos aquilo que esta casa não está preparada para 
receber, em diversos sentidos.
Hugo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 2, 38 anos, Director Artístico e Fotó-
grafo, Licenciado, Porto

Para além dos conteúdos oferecidos, uma das ininterruptas preocupações do Maus Hábitos 
é a de garantir uma programação estável, sem vazios. Uma programação ecléctica, onde 
há espaço para a improvisação e experimentação, planeadas e organizadas, e que resulta, 
simultaneamente, de um trabalho do próprio espaço e das propostas que a ele chegam.

E outra coisa que mantém sempre esta estabilidade é termos uma programação, uma 
cadência de programação inalterada, ou seja, não haver falhas na programação, não haver 
vazios programáticos. Tentámos desde o início imprimir um ritmo.
Hugo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 2, 38 anos, Director Artístico e Fotó-
grafo, Licenciado, Porto

Ainda que esteja situado numa área central da cidade, a localização do Maus Hábitos 
surge, na discursividade do seu responsável, de um modo involuntário, algo que aconte-
ceu por acaso, pelo simples facto do espaço ter sido descoberto. Hoje é visto como uma 
espécie de “farol”, ou seja, como um potencial factor de atracção de pessoas e projectos 
para a área da cidade em questão. Ainda assim, o seu director tem a noção de que ao 
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nível das dinâmicas da noite portuense, o espaço não está no local desejado. Mais do que 
isso, demonstra uma clara percepção da dimensão concorrencial e competitiva em relação 
ao surgimento de outros espaços na mesma área, como o Passos Manuel e o Pitch, ou 
na área envolvente, que obriga a um repensar dos formatos de actuação. Aliás, um dos 
principais contributos para a vida cultural da cidade do Porto atribuído ao Maus Hábitos 
é precisamente o incentivo ao aparecimento de espaços com um conceito semelhante, 
ainda que com as suas especificidades, nomeadamente a liberdade que é tida como 
caracterizando o Maus Hábitos e não os restantes espaços. Na realidade, o Maus Hábitos 
é apresentado inevitavelmente como fazendo parte do tecido cultural da cidade, de tal 
modo que a sua emergência é assumida como um ponto de viragem no domínio cultu-
ral da cidade, um marco inspirador de novos projectos, ainda que sem um equivalente 
(nacional e internacional) para que se possa estabelecer comparação o que, por sua vez, 
faz aumentar o nível de exigência do próprio espaço, contribuindo para a sua evolução.

Porque nós fazemos o tecido cultural da cidade, quer se queira quer não, portanto, todos 
os outros estão inscritos neste tecido. Em linhas diferentes, a fazer desenhos diferentes no 
padrão, mas estão lá, mas estão lá acho eu e é indissociável daquilo que disseste e bem, 
a questão se algum dia alguém fizer uma avaliação da cultura na cidade do Porto há-de 
reparar que houve uma evolução e tem a ver com aparecimento do Maus Hábitos. Sem 
sombra de dúvida.
Hugo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 2, 38 anos, Director Artístico e Fotó-
grafo, Licenciado, Porto

Figura 7.30: Posicionamento da programação do Maus Hábitos por géneros e subgéneros musicais dos even-
tos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Para além deste lugar de destaque no panorama portuense, o facto de estar bem dimen-
sionado, tendo em conta o contexto envolvente, é outra das potencialidades apontadas 
ao espaço. Assim, e não obstante as crises financeiras pelas quais tem passado, parecem 
reunidas as condições para que este espaço possa continuar a fazer o mesmo trabalho 
que tem feito até aqui, aumentando a qualidade e até mesmo a dimensão das propostas e 
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apostando na internacionalização. Vale a pena considerar no depoimento do responsável 
a identificação e o reconhecimento de um público-alvo subjacente ao que se programa, 
no sentido em que um determinado género musical traz um público específico, o que se 
explica pela influência cada vez maior que a música detém na organização da vida das 
pessoas. O posicionamento tende a associar o espaço a públicos de áreas artísticas em geral 
e em busca de “diferença”. Ainda que não seja depositada muita confiança no conceito 
de formação de públicos (o conceito é mesmo posto em causa), é assumido o objectivo de 
proporcionar às pessoas a possibilidade de lidar com realidades novas, de modo a poder 
compará-las com o que se passa noutros espaços. Assim, reconhece-se a existência de 
públicos fiéis, ainda que o espaço tenha estado também sujeito aos fenómenos de moda. 
Hoje em dia, a “solidez” e “imagem” consolidada do Maus Hábitos permitem-lhe ultra-
passar esse carácter cíclico que continua a afectar muitos dos espaços da cidade do Porto. 
Em síntese, existe um reconhecimento de que o Maus Hábitos se perfilha na divulgação 
de actividades culturais intrinsecamente relacionadas com criatividade e a inovação que 
historicamente tem sido a essência das cidades como sinal de libertação de capacidade 
para sobreviver e adaptar.

Não alteras, só que pões a pensar, deixas a pessoa a pensar e depois o alterar tem a ver 
com o próprio, não é? Depois o próprio é que sabe se quiser muda ou não. Mas tenho a 
certeza que muita gente que entrou no Maus Hábitos nunca tinha entrado numa galeria, 
que muita gente viu concertos ao vivo que nunca tinha visto, nem concertos ao vivo nem 
especificamente o projecto que teve essa noite.
Hugo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 2, 38 anos, Director Artístico e Fotó-
grafo, Licenciado, Porto

Acho que cada vez mais está a ganhar uma solidez e uma maturidade que leva a que as 
pessoas prefiram o Maus Hábitos pelo espaço e não porque está na moda, muito pelo con-
trário. Um bom público do Maus Hábitos detesta o espaço quando está na moda. Porque 
gostam de vir e não gostam de levar com o maralhal todo que de repente entra, entra por 
aí todo excitado e frenético, e querem efectivamente ter outro tipo de paz aqui dentro, isso 
acontece também. Mas esta é uma cidade pequena, provinciana. Portugal é provinciano, 
o Porto ainda é mais… Portanto, a ideia da moda e a ideia de circularem em rebanho é 
comum neste tipo de ambientes.
Hugo, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 2, 38 anos, Director Artístico e Fotó-
grafo, Licenciado, Porto
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Figuras 7.31: Perspectiva de um dos corredores (em cima) e 
da zona de fumadores (em baixo) do Maus Hábitos

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Dois anos depois, em 2003, continuamos ainda no Porto e encontramos um espaço 
semelhante ao anterior, não exactamente pelas linhas programáticas, mas sobretudo 
pelas lógicas de funcionamento. Falamos do Contagiarte, um espaço criado pela ACARO 
(Associação Cultural de Artes Organizadas), uma associação sem fins lucrativos, constitu-
ída por um conjunto de actores profissionais. Está localizado em pleno centro do Porto, 
num edifício do final do século XIX, do qual mantém a traça original, claramente visível 
nos tectos trabalhados e na escadaria, com adaptações do interior. Assume-se como um 
espaço multidisciplinar de sensibilização, formação e dinâmica culturais, que conjuga a 
vertente de bar, e portanto a diversão nocturna, com a esfera artística e cultural, tradu-
zida no seu enfoque no teatro, artes plásticas, fotografia, dança, música, materializado 
em eventos como performances, peças de teatro, pequenos festivais, exposições, bailes, 
workshops em diversas áreas, concertos, sessões de djing, sessões de poesia, entre outras. 
Na realidade, o responsável pelo espaço entrevistado acentua precisamente a sua ver-
tente de associação cultural, assumindo que os espectáculos, juntamente com as acções 
de formação e as receitas do bar, apenas somam a receita necessária à manutenção do 
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espaço. Aliás, inicialmente, o espaço foi criado para ser uma companhia de teatro voltada 
para a formação, mas a partir de 2005 acabaram por alargar os horizontes para o mundo 
da música, primeiro na sua vertente formativa23 e depois na sua esfera mais lúdica, rela-
cionada com a diversão nocturna.

Figuras 7.32: Perspectiva de um dos corredores (à esquerda) e da escadaria e do hall de entrada (à direita) do 

Contagiarte

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

O Contagiarte nasceu assim, com a vertente da formação logo desde início, com uma parte 
de acolhimento artístico, ou seja, recebemos os projectos que queiram apresentar aqui os 
seus trabalhos… E, também, com esta parte, vá lá, actividade acessória, que é o bar que 
sustenta um bocado todo o resto do projecto a funcionar. E com essa ideia o Contagiarte 
abriu as portas e começámos a receber artistas logo desde a primeira hora e o leque de 
formação alargou-se ainda mais. Neste momento, posso dizer que apesar de esta casa ser 
muito grande, torna-se pequena para todas as actividades que queremos aqui desenvolver.
Igor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 6, 44 anos, Actor e Director Artístico, 
Frequência Universitária, Porto

Em termos estéticos, a aposta do Contagiarte tem sido não alterar substancialmente a 
configuração do espaço, que acaba por ser apropriado como se de uma verdadeira casa 
se tratasse, com as várias divisões (café-bar, sala de concertos, pista de dança, salas des-
tinas à formação/exposições24) distribuídas pelos 3 pisos, contando ainda com o jardim, 
convidativo nas estações mais amenas. A ideia é criar um ambiente “hospitaleiro”, que 
vá ao encontro das diferentes actividades que decorrem no espaço sendo, por isso, algo 
sujeito a mutações. Além disso, todas as obras e/ou intervenções necessárias, bem como 
todos os materiais essenciais na realização dos espectáculos são feitos através das pessoas 
que já trabalham com a casa, uma vez que não existem apoios que permitam que seja 
de outra forma.

23 Trata-se, essencialmente, de formação ligada a áreas mais alternativas, que não se encontram facilmente em 
escolas, como por exemplo a aprendizagem de determinados instrumentos e danças.

24 Não obstante, é frequente as paredes dos corredores e da escadaria serem preenchidas com os diferentes 
conteúdos que, regularmente, vão sendo expostos no espaço.
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Figura 7.33: Esboço do quadro interaccional do Contagiarte (piso inferior)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Preferindo não destacar a música na estruturação do espaço, já que todas as áreas 
abrangidas pelo projecto são igualmente importantes, o responsável pelo Contagiarte não 
deixa de assumir e reconhecer a relevância dos espectáculos e sessões de djing sobretudo 
ligados às músicas e danças do mundo. Aliás, a própria abertura do Contagiarte e, con-
sequentemente, os seus aniversários estão relacionados e marcados pelo Festival Etnias, 
ao qual se soma o festival anual, Granitos Folk. Assim, podemos considerar o Contagiarte 
como um lugar de convívio e lazer, caracterizado por noites temáticas semanais, marcadas 
por sonoridades que vão desde a world music até ao rock e ao pop, passando pelo reggae 
e pelo folk, por vezes acompanhado pelas danças tradicionais (Bailebúrdia). Como tal, 
não será de estranhar que a análise da sua programação indique que a principal aposta 
musical do Contagiarte é a world music (29,53% do total dos géneros musicais presentes 
no espaço), seguida com alguma distância pelo reggae (15,20%) e pelo electro/dança 
(13,40%). Aliás, no que respeita ao reggae, o próprio director deste projecto faz questão 
de ressalvar o seu sucesso: a quarta-feira (noite semanal dedicada ao género musical em 
causa) tornou-se no dia, por excelência, para visitar o espaço, uma noite sempre lotada.

A quarta-feira se tornou um fenómeno um bocado difícil de explicar, não conseguimos 
explicar muito bem, começou por ser a noite do reggae mas depois tornou-se… o Conta-
giarte é o sítio para ir à quarta-feira.
Igor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 6, 44 anos, Actor e Director Artístico, 
Frequência Universitária, Porto
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Figura 7.34: Esboço do quadro interaccional do Contagiarte (piso superior)

 
Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

De acordo com o director do projecto, ainda que ao início algumas pessoas se deslocas-
sem ao Contagiarte pensando tratar-se de um simples bar como qualquer outro, progres-
sivamente e também com a consolidação das outras actividades deste projecto, foram-se 
apercebendo que este ultrapassa a vertente de bar, constituindo-se como um verdadeiro 
espaço cultural, único na cidade do Porto. Na verdade, acredita-se que o espaço chega 
mesmo a fazer “serviço público na cidade”, já que está sempre de “braços abertos”, dis-
posto a acolher novos projectos que não recebem apoios e que precisam de um lugar para 
se mostrar. Na discursividade do entrevistado, patenteia-se a importância do Contagiarte 
na assunção da cultura nas dimensões artística e humanista. O que implica a inclusão da 
arte como reconhecimento e actividade de auto-expressão; e como apoio para descobrir 
sentido, o propósito e a direcção para as pessoas; ou ainda, como estímulo de aprecia-
ções estéticas. Desta forma, as artes relacionam-se com a qualidade, a atractividade, a 
performance e a beleza e, portanto, estão ligadas ao bem-estar económico e social. Para 
que tal funcionalidade possa manter-se, um dos principais projectos do Contagiarte passa 
mesmo pelo seu alargamento e até pela criação de um espaço à parte, mais amplo, onde 
possam dar formação com maior qualidade e onde possam apresentar peças de teatro, 
bem como realizar festivais de dança.

Portanto, projecto como este a nível da cidade, e aliás é testemunhado por muitas pessoas 
que vêm cá, não há mais nenhum que eu conheça. (…) E à medida que foi desenvolvendo a 
sua actividade, as pessoas foram reconhecendo e hoje em dia, penso eu que é reconhecido 
como tal. (…) Nós costumamos dizer que fazemos muito o que os poderes instituídos não 
fazem que é acolhimento artístico, ou seja, nós fazemos quase serviço público, quase não, 
literalmente fazemos serviço público.
Igor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 6, 44 anos, Actor e Director Artístico, 
Frequência Universitária, Porto
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Contagiarte, 23 de Julho de 2008

Concerto (jardim) - Highflying Bird (acústico, folk-rock)

Djset (sala do bar) - SLip (rock, pop, funk)

Massive Reggae session (cave) - Select Xibata feat  Mary Jane aka Sweet Sensie (1ª 
selecta de reggae da cidade do Porto)

Exposição de fotografias “L Burro I L Gueiteiro (Hall)

00:30. No número 372 da Rua Álvares Cabral situa-se o Contagiarte, espaço que configura na 
actualidade a forma de uma casa senhorial, tendo já sido uma república de estudantes, é hoje 
um espaço interdisciplinar e também sede da ACARO. Um dos traços marcantes deste espaço é 
a sua intensa frequência, aliás os responsáveis apontam mesmo para cerca de 8 000 mil pessoas 
por mês. Entramos no Contagiarte cerca das 0:30 e à porta encontram-se dois funcionários do 
espaço responsáveis pela entrada e que ao longo da noite desempenharão a função de seguran-
ças. É-nos entregue um cartão onde consta a informação 2€ de consumo obrigatório. Importa 
agora perceber os agentes que ocupam todo este extenso espaço da casa que dá lugar ao Con-
tagiarte, salientando-se desde já, o movimento crescente de afluência que faz com que as cerca 
de 60 pessoas que o preenchiam no início se multipliquem, dando lugar a cerca de 350 às 02:30. 
O convívio entre subculturas é muito mais visível no exterior, no espaço do terraço e do jardim. 
Embora deslocando-se ao espaço com os “seus iguais”, percebe-se um interconhecimento entre 
os presentes e verifica-se mesmo a presença de grupos de jovens universitários que combinam no 
seu seio vários estilos, ainda que a sua aparência não seja tão “purista” quanto a de outros que 
aqui se encontram. A presença de várias subculturas não é apenas visível na indumentária mas 
também nas expressões de linguagem que se ouvem. Destaca-se, contudo, que a par de vários 
elementos de subculturas, encontram-se também no espaço vários jovens de estética indiferenciada, 
vestindo simplesmente roupas descontraídas e poucos acessórios, embora se verifique uma certa 
“massificação” do uso de piercings e pequenas tatuagens. De uma forma transversal, importa 
salientar que não é passível encontrar-se praticamente ninguém que apresente uma indumentária 
mais formal ou clássica. Destaca-se também um carácter democratizante deste espaço. Sendo 
uma quarta feira à noite, dia associado às reggae sessions, percebe-se que a afluência crescente 
ao espaço se dá devido a essas sessões, tanto por aqueles que vêm pela música e o revelam nas 
suas posturas, na sua forma de apresentação e no modo como a recepcionam, quanto por aqueles 
que vêm pelo “acontecimento” e pelo carácter de encontro que ele pressupõe ao mobilizar um 
número significativo de pessoas e, principalmente, a reunião de uma diversidade de estilos que 
não se encontra em qualquer outro dos espaços em análise. O carácter de acontecimento que as 
noites de quarta-feira do Contagiarte significam, faz com que cheguem algumas pessoas sozinhas 
ao espaço sabendo que aqui encontrarão, necessariamente, caras conhecidas. Interessante foi ainda 
a presença das “litrosas”25, as botellón espanholas, enquanto estratégia de consumo próprio de 
bebidas alcoólicas com o objectivo de fazer face ao custo de bebidas alcoólicas ingeridas no espaço.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

25 Misturas de bebidas brancas com refrigerantes feitas de modo caseiro e objecto de consumo prévio à entrada 
em espaços ou de consumo velado nos mesmos. É uma estratégia frequente para fazer face ao crescente aumento 
dos preços das bebidas.
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Figura 7.35: Posicionamento da programação do Contagiarte por géneros e subgéneros musicais dos even-

tos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Sustenta-se que o público do Contagiarte é muito heterogéneo, abrangendo pessoas de 
diferentes idades (“desde os 18 aos 80 anos”), pessoas com diferentes gostos musicais e 
pessoas que se interessam por dança, música ou teatro. De forma mais específica, existe 
um público muito fiel ao espaço, que se identifica bastante com o “tipo de som” que 
passa. O público do espaço também acaba por ser constituído por estrangeiros que, ao 
visitar o Porto, são aconselhados a passar por ele, pois é um ponto de referência relativa-
mente às músicas do mundo.

Portanto, é um público muito heterogéneo e os gostos, depende muito dos gostos musicais 
das pessoas ou de quem gosta de ir ao teatro ou de ver dança.
Igor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 6, 44 anos, Actor e Director Artístico, 
Frequência Universitária, Porto

As pessoas mais fiéis ao espaço ainda são um grupo bastante alargado.
Igor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 6, 44 anos, Actor e Director Artístico, 
Frequência Universitária, Porto

Continuamos em 2003, mas rumamos agora a Lisboa e paramos numa cave, na Escola 
de Formação, Investigação e Criação Teatral (IFICT). É lá que encontramos o Santiago 
Alquimista, uma das poucas salas de concertos da capital, que funciona também como 
café-teatro e espaço para exposições, tertúlias e conferências. Aliás, é necessário ressalvar 
que a especificidade do Santiago Alquimista reside no facto deste contemplar o arrenda-
mento do espaço para a realização de variados eventos, não tendo por isso “programa-
ção própria”. Na discursividade da responsável, surgiu de uma forma “completamente 
espontânea e pontual, de quem passa na rua, vê o espaço, gosta e decide fazer uma 
proposta ao seu proprietário”. O principal objectivo era, então, criar um espaço em que 
se conseguissem abarcar espectáculos de música, dança e teatro, dando a conhecer novos 
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projectos do panorama português. Neste sentido, o Ciclo Novas Tendências foi o primeiro 
espectáculo do espaço, dando a conhecê-lo ao público bem como às bandas que por ele 
passaram. Ao longo dos sete anos de existência, o espaço foi evoluindo e chegou mesmo 
a mudar de gerência, transformação essa acompanhada pela percepção da evolução dos 
próprios artistas que por ele foram passando. Paralelamente à sua evolução, o espaço foi 
conquistando reconhecimento por parte do público, sendo hoje associado à qualidade.

O Santiago Alquimista surgiu de uma oportunidade completamente pontual e ocasional. Eu 
não fazia ideia que isso iria acontecer, no dia anterior. (…) A proposta consistia em apresen-
tar uma programação regular que abrangesse música, teatro e dança, mas mais inclinado 
para a música, sendo que seria música ao vivo, apresentando novos projectos de música 
portuguesa, porque também não tínhamos capacidade técnica para fazer muito melhor e, 
portanto, seriam concertos de música ao vivo.
Leonor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 18, 34 anos, Programadora, Licen-
ciada, Lisboa

Ou seja, para mim os maiores marcos claro que são o reconhecimento público e o facto das 
pessoas lá fora já conhecerem o Santiago Alquimista e o nome do espaço já ser familiar e 
agradável para todos, e deste ser um sítio marcante, neste momento, até a nível nacional, 
não é?
Leonor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 18, 34 anos, Programadora, Licen-
ciada, Lisboa

Em termos de programação, embora o teatro, as exposições, as sessões de poesia, 
as festas temáticas, entre outros eventos, façam parte do leque de ofertas do Santiago 
Alquimista, a música tem um lugar de destaque e, dentro desta, a análise da programação 
do espaço demonstra que há linhas estilísticas bem definidas. Desta forma, os géneros 
musicais mais presentes no espaço são o rock alternativo/indie rock, representando 
23,14% do total de géneros que preenchem o espaço, logo seguido de perto pelo pop/
rock e pelo punk/new wave/ska, representando cada um 20,25% do total dos géneros 
musicais, materializados essencialmente em concertos, uma vez que os DJ set têm aqui 
pouca expressão. Todavia, a programadora do espaço recusa a limitação do mesmo a 
géneros musicais específicos, já que entende que tal significaria também uma limitação 
em termos dos públicos o que, por sua vez, poderia ser prejudicial para a sobrevivência 
do próprio espaço, sobretudo quando os fenómenos de moda associados aos géneros 
musicais se desvanecessem. Assim, actualmente, o Santiago Alquimista é tido como uma 
sala de espectáculos disposta a receber diversos artistas.

Isto teve várias fases. Ao início eu estava a tentar criar uma linha de programação, depois 
quando já tinha criado essa linha de programação, que era sempre o rock, as novas tendên-
cias, o indie rock, comecei a perceber que havia outro tipo de artistas que também queriam 
cá vir e que nós não podíamos dizer que não, só porque tinham outro género de música, 
e então comecei a abrir excepções e comecei a ter outros géneros de música, electrónica, 
DJ, exposições, outro tipo de coisas. Depois começámos a ter problemas com os vizinhos, 
por causa do barulho, e comecei a ter que cortar os rocks mais pesados. (…) Isto é uma 
sala de espectáculos, recebe os artistas, recebe os promotores e eles, dentro de uns limites 
menores que têm a ver com os vizinhos, são livres de fazer o que quiserem.
Leonor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 18, 34 anos, Programadora, Licen-
ciada, Lisboa
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Figura 7.36:Posicionamento da programação do Santiago Alquimista por géneros e subgéneros musicais dos 
eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Em termos de localização, o Santiago Alquimista situa-se no Centro Histórico de Lisboa, 
mas um pouco afastado (na colina oposta) dos principais focos de diversão nocturna e 
de fruição cultural e musical (Bairro Alto, Cais do Sodré…) e numa área onde o acesso 
e estacionamento é, por norma, mais complexo, o que obviamente pode constituir uma 
limitação do espaço. Contudo, tal não é sinónimo de ausência de público e de sucesso, 
pelo que através da persistência daqueles que encabeçam o projecto acredita-se que este 
possa afirmar cada vez mais o seu lugar no panorama da cidade, sendo relembrado e 
reconhecido no futuro, à semelhança do que hoje acontece com espaços já inexistentes.

Vamos fazendo o nosso melhor, vamos melhorando. Um dia mais tarde as pessoas vão-se 
lembrar do Santiago Alquimista como se lembram do Rock Rendez-Vous, porque são duas 
casas mais ou menos parecidas. Quer dizer, são muito diferentes em termos estéticos, mas 
são muito parecidas em termos de objectivos, de acolher o rock, etc.
Leonor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 18, 34 anos, Programadora, Licen-
ciada, Lisboa

Considerando as representações face ao que constituem os públicos do Santiago alqui-
mista, é possível concluir que se trata de um público do indie rock, da música mais alter-
nativa, na exacta medida em que as pessoas frequentam o espaço pelos eventos em si 
e não tanto pelo espaço. Por isso, é difícil definir um público-alvo, sendo que este varia 
consoante o espectáculo que decorre naquela noite no espaço. Existem similitudes entre 
o público que frequenta este espaço e o público que frequenta o Incógnito. 

Embora as pessoas associem mais o público do Santiago Alquimista ao público, por exemplo, 
do Incógnito, do indie rock, da música mais alternativa, acho que é esse género de público 
que gosta mais de cá vir.
Leonor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 18, 34 anos, Programadora, Licen-
ciada, Lisboa
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Ou seja, as pessoas vêm pelos eventos em si, gostam da casa, gostam de cá estar, sentem-se 
bem, mas não vêm pela sala, vêm pelo evento em si. Portanto, nós não podemos dizer que 
existe um público-alvo para cada evento específico. Hoje temos reggae, vêm os do reggae, 
mas amanhã já não vêm, é assim, é engraçado, é um público engraçado.
Leonor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 18, 34 anos, Programadora, Licen-
ciada, Lisboa

São públicos universitários, alguns deles um bocadinho mais velhos, frequentam o Incógnito, 
são pessoas com bom gosto musical e que bebem bem, o que é que eu posso dizer mais? 
Comportam-se bem, nessas noites não precisamos de segurança.
Leonor, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 18, 34 anos, Programadora, Licen-
ciada, Lisboa

Figura 7.37: Entrada do Passos Manuel vista do exterior
Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

2004, novo ano, nova subida até ao Porto para descobrir o novo espaço do panorama 
cultural e da vivência nocturna da cidade – o Passos Manuel. Está situado na rua com o 
mesmo nome, no antigo Cinema Passos Manuel, e combina as valências de clube, bar e 
cinema. Depois de um período de dois anos de remodelações com vista à adaptação do 
antigo cinema às novas funções, o espaço reentra agora no mapa da cultura portuense, 
não sendo tal facto alheio à experiência adquirida pelo seu responsável, nomeadamente 
através do contacto com realidades internacionais e também do anterior projecto, sedeado 
na Ribeira - Aniki Bóbó (1985-2005) – que, na altura, instaurou mesmo uma nova forma 
de fazer cultura, aberta à experimentação. No caso de ambos os espaços, a sua criação 
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teve sempre subjacente a vontade de fazer surgir na cidade do Porto locais de divulgação 
de projectos com uma marcada componente vanguardista, lugares esses que na opinião 
de Francisco, responsável pelos dois projectos, não existiam até então na cidade do Porto. 
Este espírito de iniciativa e a aposta na vanguarda, que resulta do gosto musical do pró-
prio dono e responsável, acabaram por se reflectir no aparecimento de outros projectos 
semelhantes.

Figuras 7.38 e 7.39: Esboço do quadro interaccional do Passos Manuel (piso superior à esquerda e piso infe-
rior à direita)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

A minha ideia era um bocado dinamizar coisas diferentes daquilo que existia no Porto, fazer 
qualquer coisa que não existisse no Porto. E de facto, naquela altura, isto em oitenta e um, não 
se passava nada. Havia aqueles pubzinhos, no Foco, aquelas coisas mais tradicionais. (…) Eu não 
quero comparar, mas acho que o Aniki, durante muitos anos, foi a Casa da Música, foi Serralves, 
foi tudo. Havia exposições. Era ali que as pessoas do país inteiro tinham a possibilidade de mostrar, 
quase diariamente, aquilo que andavam a fazer. Não havia mais nenhum espaço onde se pudesse 
fazer isso. Havia algumas galerias de arte, muito poucas (…).
Francisco, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 1, 58 anos, Gestor e Programador, 
Licenciado, Porto

Em termos estéticos, a transformação de um antigo cinema num espaço polivalente 
pautado pela qualidade exigiu um forte investimento, desde logo na redução do auditório 
e aumento do foyer, entretanto transformado num pequeno bar, à entrada, e nas próprias 
condições acústicas. O dito foyer funciona, então, como corpo central do equipamento, 
dominado por uma estética minimalista onde se afirmam as tonalidades vermelhas, que 
já anteriormente predominavam. Entre o bar e a cabine de DJ, algumas mesas criam um 
ambiente que propicia as conversas. No piso inferior, onde se situava o bar do antigo 
cinema, existe hoje uma mini discoteca, ou um clube, com capacidade para albergar DJ 
sets e outros live acts de pequeno formato sendo, por isso, um espaço destinado à dança.

O manifesto desejo de “fazer mexer a cultura portuense” aliou-se, no caso do Passos 
Manuel, à vontade de dar resposta à crise vivenciada pela Ribeira e à história emblemática 
da sala de espectáculos em causa, que reunia as características desejadas e procuradas. 
Depois de um grande investimento na remodelação do espaço de modo a garantir todas 
as condições de segurança e conforto, e sem qualquer apoio público, o Passos Manuel é 
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inaugurado com “nomes de peso” no panorama musical mais vanguardista - Antony & 
The Johnsons e Cocorosie. Na verdade, independentemente do conteúdo programático 
em causa, sejam os concertos, as sessões de djing, os espectáculos de dança e de tea-
tro, as sessões de cinema26 ou até mesmo os ciclos de conferências, a aposta do Passos 
Manuel passa sempre por propostas ousadas, inovadoras, que permitam fugir às lógicas 
mais massificadas e massificadoras.

Figura 7.40: Posicionamento da programação do Passos Manuel por géneros e subgéneros musicais dos 
eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

26 No primeiro ano, o Passos Manuel funcionou também como cinema, tendo sido feito um contrato com as Curtas 
de Vila do Conde (havia cinema todos os dias), mas acabou por não ter sucesso, por falta de público, de tal forma 
que nem o próprio bar era suficiente para a manutenção da valência cinematográfica.
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Passos Manuel, 10 de Agosto de 2006

Uma visita guiada pelo Passos Manuel

22:00. Francisco27 é o dono do Passos Manuel. É também dono do Anikibobó situado na Ribeira 
mas que se encontra fechado há cerca de um ano, uma vez que segundo este, trata-se de uma 
zona cada vez menos viável para projectos deste género vanguardista28. Assim, o Passos Manuel 
não é propriamente um “projecto incauto” uma vez que é conduzido por uma pessoa com expe-
riência no campo da noite musical de cariz vanguardista. O Passos Manuel29 reabriu em 2004 e 
é uma empresa privada sem qualquer tipo de apoios institucionais ou estatais que recebe alguns 
“patrocínios” de outras empresas privadas, nomeadamente de bebidas. É um espaço onde a cul-
tura tem lugar através de diferentes expressões, uma vez que a sala de espectáculos, para além 
de ser um cinema, recebe teatro (companhias da cidade), espectáculos de dança e concertos. 
O bar Passos Manuel é um lugar onde se destaca a aposta em DJ para animarem as noites, DJ 
esses que se enquadram nas novas tendências da música electrónica. O dono do Passos Manuel 
assume que a música tem nele um lugar de destaque, desde esta questão dos DJ até à “invasão” 
da sala de espectáculos. Por aqui podem ouvir-se essencialmente sons que não são massivamente 
conhecidos/reconhecidos. A frase que se encontra espalhada um pouco pela entrada e no bar é 
extremamente elucidativa desta componente vanguardista do que aqui se escuta (“Ouve o outro 
a ouvir”). Nas palavras de Francisco, por aqui ocupam lugar o pop/rock e as novas tendências da 
música electrónica, nomeadamente aquilo que chama de noise music e design music. A progra-
mação deste espaço, nas suas diversas vertentes, mais do que ser uma programação feita face 
aos escassos recursos monetários, é uma programação dentro da lógica de cultura vanguardista 
e de fuga à massificação, atingindo por isso minorias. O que justifica também a acolhedora sala 
de espectáculos com capacidade para 200 pessoas. Esta programação é concebida pelo Passos 
Manuel, na pessoa de Francisco, em parceria com o espaço Zé dos Bois de Lisboa e com a Matéria 
Prima. O Passos Manuel tem também colaboração com três editoras do Porto: a Crónica Elec-
trónica, uma editora já consolidada, a editora Astato, um projecto mais juvenil e em arranque, e 
a editora Borland. Quando questionado sobre os públicos do seu espaço, Francisco assume que 
é essencialmente do mundo artístico, principalmente pessoas de Belas Artes, e jovem, sendo de 
referir também aqui as conferências organizadas em parceria com a ordem dos arquitectos. São 
muitas delas pessoas que estudam no Porto não sendo dele naturais. Para este fenómeno parece 
contribuir fortemente as dificuldades de promoção que espaços como estes têm quando se depa-
ram com uma imprensa que hoje apenas dá lugar ao mainstream. Francisco afirma mesmo que a 
imprensa cria o gosto e procede a uma espécie de “aburguesamento”. Esta lógica insere-se, a seu 
ver, num certo reaccionarismo face à cultura das gentes do Porto, que não têm muito o espírito 
de, não conhecendo, ter a curiosidade de saber o que é. Francisco considera que, em Portugal, 
para que os eventos culturais funcionem devem estar envolvidos em eventos sociais e justifica-o 
a partir de uma exemplificação. O Passos Manuel trouxe ao Porto um projecto vanguardista em 
termos musicais com base nas Budah Machines. A apresentação deste projecto foi precedida de 
uma espécie de jantar volante que num Domingo ao final da tarde conseguiu atrair cerca de 150 
pessoas. Torna-se difícil perceber qual é o público da cultura quando ele muitas vezes vai ao seu 
encontro enquanto evento social. É nessa lógica que afirma que apenas se irão perceber os verda-
deiros públicos culturais quando deixar de reinar a questão do convite. Apresentando dificuldades 
com que se depara, Francisco afirma que o problema da cultura não se coloca em termos de ela 
não poder ser feita por privados, porque o pode. Para si a questão está na concorrência desleal 
do Estado que investe em espaços e os coloca nas mãos de pessoas que não se vêem necessitadas 
de os dinamizar. Refere-nos situações concretas como o Batalha (e a sua coordenação por Mon-
tez que organiza eventos como o Sudoeste e detém a Rádio Festival e a Rádio Nova) e mesmo o 
Rivoli, que tendo equipas próprias de técnicos de som, por exemplo, os contratava ao exterior. A 

27 Resultante de uma conversa exploratória e visita guiada com o dono e responsável do Passos Manuel, em 10 de 
Agosto de 2006.

28 Este termo será aplicado várias vezes na conversa para qualificar o “rumo” seguido pelo Passos Manuel. Contudo 
o seu dono reconhece não gostar muito da expressão embora seja ela que se adequa quando se fala de coisas não 
conhecidas e em surgimento. Este conceito de vanguarda tem uma forte operacionalização num facto expresso 
por António que nos relata que há sete anos atrás passavam pelo Anikibobó DJ que hoje pertencem a um circuito 
comercial muito na moda, recebendo cachets elevados, e o mesmo acontece no Passos Manuel, onde nomes 
sonantes da cena musical electrónica actual tocaram quando ainda não eram conhecidos. 

29 Ver Anexo 10.C, a programação do Passos Manuel entre Julho de 2006 e Julho de 2008, inclusive.
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cultura não necessita toda ela de ser estatal, para Francisco não deve vencer o vício do subsídio. 
Enquanto mercado privado, a cultura tem potencialidades inovadoras, desde que o Estado não 
exerça a concorrência desleal o que, para si, tem vindo a acontecer.

O Passos Manuel tem no bar uma fonte de sustentabilidade e em iniciativas como o aluguer do 
espaço para sessões fotográficas de moda. A sala de espectáculos, principalmente o cinema, não 
gera lucros, pelo que os seus gastos têm de ser cobertos desta forma. Enquanto sala de cinema, 
o Passos Manuel é uma sala independente que não tem a possibilidade de fazer grandes estreias, 
passando fundos de catálogo e realizando ciclos temáticos. Esta é uma vertente do espaço pouco 
frequentada por jovens e à qual aderem essencialmente pessoas locais da terceira idade. A falta 
de adesão não é justificável pelo preço dos eventos, uma vez que o bilhete é de 3,5€, justificação 
também não suficiente no caso dos concertos, com um custo maioritário de 5€. Em termos cinema-
tográficos, o Passos Manuel foi uma das salas a acolher o Fantasporto, desde que se encontra em 
funcionamento. Apesar de reconhecer que os gastos ainda não foram cobertos, Francisco termina 
a nossa conversa afirmando-se contente com o projecto Passos Manuel, no qual apenas a área do 
cinema não está a corresponder às expectativas que para ela tinha, uma vez que em termos da 
apresentação de projectos vanguardistas já sabia o que o esperava e nem por isso pensa desistir. 
No piso da entrada encontramos o bar do Passos Manuel e a sala de espectáculos. Esta é uma 
sala que foi completamente remodelada, nomeadamente a partir da redução da sua capacidade 
para 200 pessoas, o que permitiu a construção do bar tal como foi feita. Mal se entra nesta sala 
de espectáculos com estruturação de pequeno auditório, temos dois camarotes, que funcionam 
como salas isoladas, que servem de divisão entre o bar e a sala. António explica-nos que estes 
foram pensados para que o bar e a sala de espectáculos possam funcionar em simultâneo sem 
interferências, uma vez que são salas insonorizadas. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Figura 7.41: Pormenores da decoração (à esquerda), cabine do DJ do piso superior (centro), bar (à direita) e 
da cabine de DJ (em baixo) do Passos Manuel

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Porém, é a música o elemento definidor deste espaço da Baixa portuense, a principal 
dimensão na estruturação do mesmo. E a este nível a opção é evidente. Do conjunto dos 
espaços analisados, o Passos Manuel é um dos que tem a linha programática mais bem (e 
unidireccionalmente) definida. Deste modo, o enfoque recai no electro/dança, que repre-
senta 50,96% do total dos géneros presentes no espaço. Trata-se de uma aposta numa 
electrónica experimental e minimal, numa música conceptual e de improvisação, que torna 
a programação do Passos Manuel numa das mais arriscadas e menos óbvias da noite do 
Porto. Desta forma, ao nível de djing predominam a electrónica, o funk, o techno (pouco 
significativo), a electrónica experimental, o electro rock, o electro jazz e o disco, e, no que 
respeita a concertos, o rock, a electrónica experimental, o rock experimental, o trip hop, 
o jazz e o noise. Em termos de eventos característicos e marcantes, é de destacar a Noite 
CD-R, de periodicidade mensal, assumida como um espaço de mostra, partilha e ensaio 
para produtores não editados, que procura promover a passagem da música produzida 
no quarto para a pista de dança. O Passos Manuel acompanha o desenvolvimento da 
cultura de música de dança que tendo vindo a ser configurado pela relação entre espaços 
portadores de uma certa estabilidade espácio-temporal e processos visíveis em termos 
de apetrechamento de cânones dessa mesma cultura (editoras, revistas, set lists de DJ) 
(Straw, 1991).

E o Mário Carvalho dizia-me: “Tu és mais um desses maluquinhos da electrónica, tu ainda 
te vais lixar um dia destes com a tua electrónica experimental!
Francisco, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 1, 58 anos, Gestor e Programador, 
Licenciado, Porto

Eu costumo dizer que a música é a minha vida. Ando sempre à volta da música.
Francisco, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 1, 58 anos, Gestor e Programador, 
Licenciado, Porto

Figura 7.42: Perspectiva do auditório, a partir da cabine insonorizada à esquerda e pormenor da pista de 
dança do Passos Manuel à direita

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Estas linhas de programação resultam de uma aposta, de uma vontade de arriscar, de 
uma atitude atenta ao que se passa e do gosto pessoal do responsável do espaço, sem-
pre à procura das novas tendências, de modo a demarcar o Passos Manuel dos restantes 
espaços pela sua oferta. Assim, este agente social demonstra ter uma clara consciência 
dos “fenómenos de moda que afectam negativamente muitos dos espaços da noite do 
Porto”, quer pelo carácter efémero que acabam por lhes atribuir, quer por uma certa 
limitação das suas potencialidades, no sentido em que apenas apostam no que o público 
procura/deseja, não se pautando por uma atitude de risco, o que, no seu entender, se 
incompatibiliza com aquele que deveria ser o papel dos espaços culturais não oficiais. No 
entanto, e mesmo admitindo as dificuldades existentes, acredita que aqueles que tiverem 
um projecto consciente têm oportunidade de permanecer. É o caso do Passos Manuel. 
Para além de estar bem localizado na cidade do Porto, naquele que designa como o eixo 
da «cidade intelectual» (Casa da Música -Poveiros-Piolho)30, Francisco considera que o 
Passos Manuel é importante para o Porto, ainda que, na sua opinião, não marque a vida 
cultural da cidade porque, não sendo elitista, dirige-se para a minoria.

Acho que não [não marca a vida cultural da cidade]. É muito minúsculo. (…) Agora, que 
importância é que isto tem? É para uma minoria. Não é elitista, é para uma minoria. (…) Eu 
acho que é um espaço extremamente importante! E é muito importante existir na cidade. 
As entidades oficiais não nos ligam puto, desculpe o termo. Fazem de conta que nem exis-
timos. São completamente indiferentes.
Francisco, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 1, 58 anos, Gestor e Programador, 
Licenciado, Porto

Em termos de frequência do espaço, existe uma representação que o associa a um 
núcleo de fidelidade elevado, ou seja, existe a percepção de um conjunto de pessoas que 
formam o público fixo do espaço e que o frequentam independentemente da oferta. 
É um público representado reiteradamente como “vanguardista”. Este core de público 
implica uma estreiteza nas relações de sociabilidade e de convivialidade existentes no 
espaço. Para além deste círculo, admite-se uma diversidade de públicos, consoante o tipo 
de espectáculo, geralmente assente em “público da Baixa, público cultural” ou “público 
jovem e universitário, sobretudo das belas-artes”. Neste espaço, como em outros, não 
é difícil situar e ilustrar as relações entre as geografias da cultura da moda e a cidade 
moderna, em contexto de globalização, subsistindo uma cultura da moda que potencia 
a produção de espaços urbanos diferenciados; no âmbito das cartografias da moda, as 
cidades são equacionadas como objectos de moda, logo, também sujeitas aos ciclos da 
moda (Gilbert, 2000). Este aspecto remete para a acepção simbólica do consumo e as 
relações que entretece com as práticas identitárias. A experiência do consumo (com as 
suas tensões e ansiedades) reveste-se de particular interesse no caso da música, uma vez 
que este tipo de bem tem impressos o esforço e prazer experienciados aquando da sua 
procura e escolha. Assim, a fruição musical prefigura-se como uma “parte intrínseca na 
performance da vida urbana” (Gilbert, 2000:11).

30 Por comparação com a «cidade dos ricos», da Casa da Música até à Foz e com a «cidade desgraça» dos Poveiros 
até Campanhã.
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E depois há uma coisa de que eu gosto muito aqui dentro: eu tenho os públicos todos. E 
é isso que eu adoro. À terça-feira, Road to Wonderland, tenho 300 jovens arquitectos e 
alguns não jovens. É um tipo de clientela específica. Tenho um concerto de rock’n’roll, vêm 
os putos todos, mas se é mais gótico tenho aqui os góticos todos. (…) Quer dizer, cada 
espectáculo traz um público. (…) Claro que às duas ou três da manhã tenho uma clientela 
mais específica. Mas isto roda imenso e isso é uma coisa que me dá grande gozo.
Francisco, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 1, 58 anos, Gestor e Programador, 
Licenciado, Porto

Há meia-dúzia de pessoas que vem a tudo. É raro faltarem a um espectáculo. Outro dia 
estive a falar com um deles que me dizia: “sempre que venho aqui gosto das coisas que 
vejo aqui. Nem me interessa saber o que é, já sei que vou gostar”.
Francisco, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 1, 58 anos, Gestor e Programador, 
Licenciado, Porto

Ainda no Porto e em Novembro de 2004, é tempo de conhecer o Uptown que surge, 
inicialmente, na Rua da Alegria, num espaço que faz lembrar uma garagem, para em finais 
de 2007 se mudar para um espaço mais amplo e mais central, na Rua do Breyner. Em ambas 
as localizações, sempre se destacou pelos concertos e, sobretudo, pelas jam sessions31, um 
momento de oportunidade dedicado aos músicos e aspirantes, onde a experimentação era 
denominador comum, bem como a possibilidade de partilha de experiências, percursos 
e expectativas. Já na Rua do Breyner, o Uptown teve um horário alargado, funcionando 
também durante o dia (serviço de cafetaria e salão de chá), e definindo-se então como 
um ponto de encontro das artes, oferecendo propostas culturais distintas – para além 
das jam sessions e dos concertos, nesta segunda existência, houve também lugar para 
exposições, performances, workshops e espectáculos.

Acho que o ponto forte é sempre a jam, que não sei explicar porque é que funciona bem, 
não sei porque há tantos músicos bons a irem à jam. Porque é um facto, tem muita gente 
conhecida e envolvida em projectos importantes. Acho que isso, se calhar, é o ponto forte.
Manuela, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 7, 37 anos, Directora e Gestora, 
Licenciada, Porto

Mas independentemente da localização, o Uptown surgiu a partir de uma iniciativa 
de um grupo de amigos que gostavam muito de música e que pretendiam abrir um bar 
com música ao vivo. Sem medos, decidiram arriscar e ver como se desenvolvia esta nova 
experiência, sendo que ao longo deste percurso, as jam sessions e as pessoas relaciona-
das com o meio da música que foram conhecendo constituíram os principais marcos de 
evolução do projecto.

Achámos que era capaz de ser interessante explorar naquela altura a música ao vivo. Havia 
menos espaços do que há agora. E surgiu por isso, por gostarmos de música, e fomos 
experimentar a ver o que dava.
Manuela, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 7, 37 anos, Directora e Gestora, 
Licenciada, Porto

31 Estas jam sessions, que aconteciam todas as terças-feiras, afirmavam-se como as mais antigas do Porto. A partir 
das 23:30 o palco ficava livre, estando apenas presentes a bateria, a guitarra, o baixo e o micro, disponíveis para 
todos os que ousassem partilhar a sua música.
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Figura 7.43: Esboço do quadro interaccional do Uptown na Rua do Breyner

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Dividindo-se, nesta sua segunda existência, em duas salas, o Uptown oferecia uma pri-
meira área (entrada) em que predominavam os contrastes entre vermelho, preto e branco. 
Tratava-se de um espaço amplo em que as paredes eram decoradas com fotografias do 
anterior Uptown, como que a contar por imagens a sua anterior história. Sempre preen-
chido por música ambiente, este era o espaço reservado para as exposições. Numa divisão 
interior surgia a sala de espectáculos, que funcionava também como “sala de fumo”. 
Nesta última divisão, o balcão, a cabine do DJ e parte das paredes eram em tijolo, pinta-
das de cinzento claro, estando também visíveis as tubagens de exaustão, o que recriava 
uma ambiência de garagem underground que muitos associavam ao Uptown e que vem 
já da sua anterior morada. Na única, e não muito grande, sala existente, o preto era cor 
dominante, assim como os espelhos que cobriam uma das paredes. Do exterior, a sua 
porta negra fazia com que quase passasse despercebido, contribuindo para a construção 
de uma certa atmosfera de secretismo.
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Figura 7.44: Fachada do Uptown na Rua da Alegria à direita e pormenor do interior do Uptown na Rua do 
Breyner à esquerda

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Figuras 7.45: Registos das jam sessions do Uptown

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Apesar de com a nova localização do espaço, a sua paleta de actividades se ter alar-
gado, a música continuou a ser o elemento definidor do Uptown. E em termos de linhas 
programáticas, apesar de um não fechamento a outros géneros musicais e às diversifica-
das propostas recebidas do exterior, a opção é clara. Assim, embora o Uptown fosse um 
espaço aberto e dinâmico, um espaço sem regras onde tudo podia acontecer, a análise da 
sua programação permite concluir que o pop e o rock são os géneros que caracterizavam, 
por excelência, o Uptown, representando 31,06% do total de géneros musicais presentes 
no espaço. Com expressões igualmente relevantes, mas já mais distantes, compunham 
igualmente este projecto o punk/new wave/ska (13,44%) e o rock alternativo/indie rock 
(13,26%). Assim, e mesmo com a mudança de localização, são estes os géneros que 
continuaram a evidenciar-se, paralelamente a um esforço no sentido da introdução no 
projecto de outros tipos de espectáculos como, por exemplo, teatro ou cinema.

Nós vamos agora tentar explorar tudo o que sejam vertentes culturais possíveis, mas não 
temos nada em concreto. É deixar correr e ver o que é que aparece. Pode ser teatro, cinema. 
O espaço tem condições para se fazer muitas coisas, mas não está nada muito programado. 
É deixar acontecer, porque aparece sempre alguém que tem um projecto interessante não 
apostado.
Manuela, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 7, 37 anos, Directora e Gestora, 
Licenciada, Porto
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Figura 7.46: Posicionamento da programação do Uptown por géneros e subgéneros musicais dos eventos 

entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Uptown, 10 de Abril de 2007

Em termos físicos, podemos dizer que este espaço é composto por um balcão de bar (situado 
à direita de quem entra) e à esquerda do palco. Por seu turno, é possível visualizar uma parede 
espelhada, a todo o comprimento da sala como suporte ao referido balcão de bar. Na zona da 
assistência, existe uma mesa de madeira preta acompanhada por quatro cadeiras giratórias e um 
sofá preto de couro com lugar para duas pessoas. Mais à frente e dentro dos exíguos 80 m2 de 
bar, é possível encontrar uma mesa com cadeiras e sofá iguais; é ainda possível destacar o uso 
das cores preta e vermelha na pintura das paredes. O chão deste espaço é preto. A iluminação 
é feita por oito candeeiros de alumínio orientados por focos em direcção ao palco; este espaço 
orienta-se por uma estratégia de pouca luminosidade. Passa música ambiente, tendo inclusivamente 
sido registado que até às 23:40 essa situação é corrente, acompanhando as interacções familiares 
dos habitués e amigos comuns do espaço e da banda que vai actuar. Temos os activos (cantam 
juntamente com o vocalista; fixam o palco com uma decisão próxima da religiosidade: os ídolos ali 
estão, agitam freneticamente ou abandonam o corpo à música; etc.); temos os passivos (escutam 
enquanto dão dois dedos de conversa com quem está ao lado; dançam um pouco e riem com os 
companheiros; e os desconectados (pessoas que se mantiveram nas mesas enquanto o concerto 
decorria). Encontramos um monopólio dos primeiros géneros, que se cruzam e se mesclam no 
público – não havendo uma estratificação precisa entre as posições de uns e outros. A subtil pre-
meditação do desarranjo pessoal – do penteado (que, se não for o do momento, pode muito bem 
ser rebelde) e da roupa, geralmente. Fala-se entre o grupo. O artista não obriga a que se olhe para 
o palco. As pessoas parecem limitar-se a ouvir o som que passa. Intervalo – debandada do público 
que se concentrava frente ao palco; só lá fica uma fila de indefectíveis ou de espectadores ciosos.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009
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Nas representações da responsável pelo espaço, o público que frequenta o espaço varia 
muito consoante o tipo de espectáculo que têm em determinada noite. 

Eu acho que uma pessoa tem sempre ideia que o público vem consoante os espectáculos, 
que são diferentes.
Manuela, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 7, 37 anos, Directora e Gestora, 
Licenciada, Porto

Em determinados concertos já sabemos o que se vai gastar. Uma coisa que eu nunca tinha 
pensado que pudesse acontecer é que as bebidas variam consoante os estilos de música. É 
uma verdade. Os públicos são diferentes e os consumos variam consoante o que se vem ouvir.
Manuela, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 7, 37 anos, Directora e Gestora, 
Licenciada, Porto

Em finais de Setembro de 2005 voltamos a rumar a Lisboa. Na zona de Santos, e inserido 
no projecto Santos Design District32, surge um novo espaço da movida lisboeta – o Left. 
Desde logo se diferencia pelo investimento estético feito. Neste sentido, a indústria cultural 
integra a moda, a música, a gastronomia, os museus, as galerias e o turismo urbano. As 
políticas urbanas visam modelizar as cidades, focalizando as instituições artísticas (de elite), 
a organização de eventos, a estetização de espaços públicos, no domínio dos consumos 
cultural e comercial. A aposta da gestão urbana passa, assim, pela invenção e reinvenção 
constante da sua geografia, apelando à novidade e ao dinamismo. Trata-se pois de um 
espaço, em termos arquitectónicos e de decoração, pautado por uma aposta na contem-
poraneidade e nas linhas minimais. E mais uma vez estamos perante um projecto que 
concede uma nova vida a um espaço que anteriormente funcionava como armazém33. 
Aliás, o valor arquitectónico e a aposta nesta estética diferenciadora de qualidade têm 
vindo a ser reconhecidos por diferentes órgãos de comunicação, incluindo mesmo algu-
mas das mais importantes revistas de arquitectura e design34. De facto, é assumida uma 
extrema preocupação com as características físicas do espaço e com o seu contributo na 
criação da ambiência acolhedora pretendida. Relevam-se pormenores que dificilmente se 
encontram noutros espaços, como um palco elevatório, tela de projecção de dupla face e 
de visibilidade exterior, junto à entrada, e luzes RGB. Na realidade, pela sua configuração 
física, o espaço permite uma constante relação entre o interior e o exterior, levando ao 
espaço público os acontecimentos que têm lugar no seu interior e captando a agitação 
urbana para si próprio.

32 Projecto promovido pela SDD – Associação Empresarial do Bairro de Santos - que tem como objectivo a promoção, 
melhoria e reconversão dos espaços públicos, a dinamização cultural e a criação de infra-estruturas para o lazer e 
diversão nesta área da cidade.

33 Entretanto remodelado por um projecto premiado dos arquitectos Ricardo Carvalho e Joana Vilhena. 

34 O Left foi considerado o melhor bar de Lisboa pela revista internacional Vogue (2006), integra a revista inter-
nacional Time Out como sendo um dos principais locais a visitar, para além de ser alvo de artigos nos principais 
jornais portugueses. 
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Figura 7.47: Vista sobre o Left, a partir da cabine de DJ

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Clean e não clínico, minimal e não simplista, acolhedor e não conservador. (…) Nessa pers-
pectiva, os media têm sido muito simpáticos connosco. O último número da revista Frame, 
que é talvez a melhor revista de arquitectura e design de interiores do mundo, traz um artigo 
sobre o Left. O guia do Wallpaper/Faden sobre Lisboa, que saiu agora no princípio de Abril 
ou Maio, também traz o Left como sítio a visitar em Lisboa. Desde programas de arqui-
tectura da SIC Notícias até ao suplemento de arquitectura do Expresso… Tem havido todo 
esse feedback. Ainda a semana passada esteve cá a Dance Club e o jornal Sol a fotografar.
Caetano, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 15, 43 anos, Director e Designer 
Gráfico, Licenciado, Lisboa

Desde o início, o objectivo foi criar um espaço polivalente, onde fosse possível coexistirem 
pacificamente concertos e intervenções de artistas plásticos, no âmbito dos interesses e 
gostos pessoais do seu responsável, proporcionando à cidade um perfil de espaço até 
então em falta, que faz da qualidade da sua programação um ponto forte.

[O espaço] surgiu com a ideia de ser uma plataforma de várias coisas, um espaço multifun-
cional (…) a ideia de abrir o Left foi conjugar no mesmo espaço aquilo que são parte dos 
meus interesses, ou seja, combinar música, arte, instalação e arquitectura. (…) fazer aquele 
bar que achávamos que faltava em Lisboa.
Caetano, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 15, 43 anos, Director e Designer 
Gráfico, Licenciado, Lisboa

Mas, sem dúvida, a música é a verdadeira essência do espaço, que não existira sem 
ela. Com uma agenda variada e animada, o Left aposta numa selecção e programação 
musical ecléctica, sobretudo assente nas novas tendências da electrónica, muitas vezes 
combinadas com o dito indie – indietrónica. Efectivamente, a análise da sua programação 
permite constatar que os géneros musicais mais evidenciados no espaço são o electro/
dança, que representa 27,56% do total de géneros musicais presentes no espaço, seguido 
com alguma distância pelo soul/funk/disco (18,35%) e pelo rock alternativo/indie rock 
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(16,37%). No fundo e de uma forma geral, as linhas da programação do Left reflectem 
os gostos pessoais do seu responsável que, ainda que de modo menos expressivo, não 
deixam de contemplar igualmente muitas das sonoridades dos anos 80.

Apostando também em concertos, o Left vive essencialmente das sessões de djing e tem 
já um leque de DJ habituais, muitos dos quais são vistos como verdadeiros “amigos da 
casa” e como contribuindo para a distinção do Left em relação aos demais espaços, por 
apostarem em géneros musicais também eles distintos da restante oferta da cidade. De 
entre eles destacam-se, a título de exemplo, Disco Volante (“Retro, Electro, Funk, Disco, 
Kitsh”), Mr. Mitsuhirato (“Teenage Kicks and Dance Beats”), Pan Sorbe que é talvez o mais 
profissional e que juntamente com Caetano desenvolve o projecto Radio Kaput, Bailarico 
Sofisticado, Sofia M., entre muitos outros. Não raras vezes, o espaço recebe também 
nomes internacionais que contribuem para a demarcação do Left no panorama nocturno 
da cidade de Lisboa.

A localização em Santos não foi aleatória. Pelo contrário, prende-se com uma fuga a 
pontos da cidade já “congestionados”, como é o caso do Bairro Alto, e a uma vontade 
deliberada de não aliar este projecto ao sucesso de outros espaços. Assim, os seus res-
ponsáveis preocuparam-se por procurar um local neutro na cidade. A escolha acabou por 
ser Santos e, actualmente, não parece fazer sentido dissociar o Left de todo o contexto de 
revalorização urbana de área que se situa o que, por sua vez, acaba também por actuar 
como uma mais-valia para este projecto.

Eu tenho muitos anos de Bairro Alto e também me fartei disso. Quisemos vir para um sítio 
que não fosse um sítio minado para não nos andarmos a encostar ao sucesso dos outros, daí 
às tantas escolhermos este espaço porque era um terreno neutro e, além disso, uma praça 
muito bonita que estava a ser revalorizada e a levar um restyling em termos urbanísticos.
Caetano, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 15, 43 anos, Director e Designer 
Gráfico, Licenciado, Lisboa
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Figura 7.48: Esboço do quadro interaccional do Left

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Apesar de um percurso algo conturbado, marcado por períodos forçados de encer-
ramento, motivados por problemas com alguns dos vizinhos, indubitavelmente, o Left 
faz parte do roteiro nocturno de muitas pessoas, por se assumir como um espaço sem 
comparação na cidade de Lisboa. Na verdade, para além da qualidade dos seus conteúdos 
programáticos, é reconhecido o seu potencial na requalificação urbana e na dinamização 
cultural da cidade. O Left é vivenciado de forma regular e sistemática por parte de um 
núcleo restrito e fiel de pessoas, no quadro das sociabilidades do próprio responsável do 
espaço. Esse mesmo responsável assume que a maior parte dos públicos do espaço se 
situa na faixa dos 30-40 anos. No seu entendimento, o espaço não investe em nenhum 
tipo de público-alvo, até porque acredita que a sua arquitectura e configuração estética 
fazem elas próprias a selecção das pessoas, assumindo-se como pessoas que frequentam 
o espaço pela música e pelo ambiente.

Eu sei que para muitas pessoas o Left já faz parte do roteiro da noite. (…) E é assim porque 
é o nosso público e passam por cá. Agora, de facto, não comparo com nenhum outro sítio 
que conheço em Lisboa, sinceramente.
Caetano, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 15, 43 anos, Director e Designer 
Gráfico, Licenciado, Lisboa
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Figura 7.49: Posicionamento da programação do Left por géneros e subgéneros musicais dos eventos entre 

Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Ainda em Lisboa, o ano de 2006 tem início com uma espécie de renascimento de um 
espaço emblemático da cidade, sob uma configuração renovada. Falamos do Maxime, 
que data de meados do século passado, altura em que era frequentado por intelectuais, 
artistas e mesmo aristocratas. Aliás, nos primeiros anos de existência, apresentou-se como 
uma das salas de espectáculo mais importantes do país. Posteriormente, assumiu a forma 
de um cabaret de luxo, apostando em espectáculos bem ao estilo de «revista» e a partir 
de Abril de 1974 sofreu algumas alterações, entrando mesmo num estado de progressiva 
degradação, tornando-se mesmo em 1992 num bar de alterne, ligada ao submundo da 
prostituição. Depois da decadência e do encerramento, o Maxime ressurge pelas mãos 
de Fernando e do carismático Manuel João Vieira, vocalista dos Ena Pá 2000 e Irmãos 
Catita, que dão agora um novo fôlego ao mais antigo cabaret português no activo. Assim 
“renasce das cinzas” um espaço histórico na cidade, que é hoje um lugar de destaque na 
agenda dos noctívagos da capital. Mantendo-se os traços, e a linha cabaret e pautando-se 
por um charme “decadent-chic”, o Maxime aposta numa programação mais dinâmica, 
assente em concertos, stand up comedy e outros eventos, como projecção de filmes, 
workshops ligados ao teatro e à dança e lançamentos de livros, procurando manter o 
conceito, aprofundá-lo e atrair novos públicos. No fundo, procura aliar-se a dimensão 
histórica e o charme do espaço, bem como a ligação afectiva ao mesmo por parte dos 
responsáveis por este novo projecto, tentando eliminar a imagem negativa de um passado 
recente, oferecendo algo de diferente.
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Figura 7.50: Esboço do quadro interaccional do Cabaret Maxime

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Quanto à decoração, mantém-se o ambiente dos genuínos cabarets, sendo os tons ver-
melhos e pretos uma predominante, fazendo deste um Moulin Rouge à portuguesa. Com 
uma elegância que resiste ao passar do tempo, o seu esplendor tem sido conservado, pelo 
que muitos o imaginam como o cenário natural de algumas das personagens de Fellini 
ou de David Lynch. De facto, é impossível negar a sua decoração sui generis, mediante a 
qual após passar-se por uma porta giratória, se depara com um corredor museológico, 
onde as paredes são forradas com antigos vinis, para além de estarem também presentes 
lendários produtos nacionais. O salão é protegido por cortinas intimistas, num espaço 
escuro e iluminado por lamparinas de luz encarnada dispostas pelas mesas. À direita 
surge o balcão de bar, longo e sólido, adornado com bancos altos, enquanto à esquerda 
se abre a sala com o palco ao fundo a centrar as atenções, com um arrumado conjunto 
de mesas e cadeiras de um encarnado veludo a seus pés, pontuado por uma obrigatória 
bola espelhada e ladeado por apelativos e intimistas recantos embutidos nas paredes. Por 
todo o lado, descobrem-se os pormenores de outros tempos, nos tectos trabalhados, nos 
lustres, nas paredes espelhadas que reflectem surrealmente os filmes que se vivem na 
sala. Na verdade, o responsável pelo espaço reconhece e atribui ao Maxime uma estética 
muito específica, algo mística, marcada pelos anos 50 do século XX e que funciona ela 
própria como um chamariz de pessoas.
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Tipo casa de alterne, bordel quase, não é? E nós não mudámos nada, absolutamente nada, 
mantivemos tudo conforme estava. O que mudámos, de facto, um bocadinho, mas manti-
vemos o estilo, foram as casas de banho, o resto deixámos completamente e até pioramos 
em termos de piroso… Pusemos as luzes vermelhas, que eram brancas…
Fernando, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 17, 72 anos, Director e Gestor, Oeiras

Em termos de programação, ainda que o espaço não se configure exclusivamente através 
da música35, concede-lhe uma grande importância, fazendo dela uma forte aposta. Assim, 
o objectivo é levar ao espaço bandas portuguesas, dar a conhecer novos projectos com-
binando, nas palavras de Manuel João, os projectos mais eruditos e vanguardistas com os 
mais “pirosos”. De destacar são as actuações de José Cid e Vítor Espadinha, que voltam a 
encher salas, ainda que sejam os Irmãos Catita e os Ena Pá 2000 que mais espectadores 
atraem a um espaço que é já considerado como uma “instituição”. Mas, e fazendo disso 
imagem de marca e uma mais-valia, o Maxime assume-se como um espaço ecléctico e 
democrático onde não há propriamente linhas de programação bem estruturadas. Na 
realidade, o produto final é resultado de uma grande mistura e de um exercício intuitivo 
por parte do director artístico e do programador, até porque o espaço recebe várias soli-
citações externas, tanto de projectos reconhecidos, como de propostas desconhecidas, 
fazendo-se mesmo notar a vontade de criar um espaço para o lançamento de novos pro-
jectos. Não obstante, analisando a sua programação percebe-se que, na totalidade dos 
diferentes géneros musicais que ganham forma no espaço, sobressai a dita world music 
(19,29%), seguida pelo rock alternativo/indie rock (14,04%) e pelo pop/rock (12,73%). 
Convém ainda realçar a existência de dias com programação específica, isto é, destinados 
a um género musical em concreto, dias reservados para festas privadas (lançamentos de 
livros, discos, festas de empresas) ou, como aconteceu durante algum tempo, um dia por 
semana utilizado para a gravação de um programa de stand up comedy.

Localizado no centro da cidade, o Maxime está, porém, numa área “morta” do mesmo, 
o que pode funcionar como uma desvantagem (limitação do horário da funcionamento; 
problemas com a vizinhança). Mas independentemente destes eventuais senãos, parece 
inquestionável a certeza deste projecto deixar a sua marca na vida cultural da cidade. 
Por um lado, inevitavelmente, tem associado a si toda uma relevância histórica e, por 
outro lado, apresenta a programação diversificada como um ponto forte, essencialmente 
assente nos concertos e na música ao vivo, acabando por constituir para os músicos uma 
importante nova possibilidade/oportunidade de divulgação. Mais do que isso, para além 
de se perspectivar como uma alternativa altamente diferenciada (programação, estética, 
história) face aos demais espaços, o Maxime assume-se como um complemento aos 
mesmos, com potencial turístico.

35 Nomeadamente, há que salientar a recuperação das sessões de cinema como uma aposta deste novo Maxime.
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Figura 7.51: Pormenores decorativos do hall de entrada do Maxime

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Quanto aos públicos do espaço, é admitida por parte do responsável uma certa difi-
culdade em pronunciar-se a respeito dos públicos que o frequentam, considerando que 
se trata de públicos heterogéneos, do ponto de vista classista e etário, dada a dimensão 
histórica e emblemática do espaço. 

Figura 7.52: Posicionamento da programação do Cabaret Maxime por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Para já é porque todas as noites em que abrimos também temos concertos ao vivo. Isso acho 
que poucas casas têm. E tentamos também oferecer uma programação bastante variada. 
E o facto de ser tanto uma casa histórica… As próprias autoridades da cidade, a própria 
câmara, da parte de cultura, já têm falado na hipótese de classificar o espaço Maxime para 
garantir que haja uma continuidade e uma garantia de fidelização deste espaço à cidade.
Fernando, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 17, 72 anos, Director e Gestor, Oeiras 
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Eu acho que não temos um público muito… Não podemos dizer que é um grupo etário 
tal e tal. É uma mistura, é muito dependente… Penso que passa por aqui todo o tipo de 
pessoas, todo o topo de classes sociais, de faixas etárias… Ainda tivemos cá o António 
Calvário, por exemplo, e então vinha cá, por exemplo, a avó do Diogo Infante, portanto, 
tinha 85 anos. E jovens também no mesmo concerto. (…) No mesmo espaço, na mesma 
altura, portanto, é uma mistura.
Fernando, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 17, 72 anos, Director e Gestor, Oeiras

[O espaço esteve fechado] cinco meses e em termos económicos sofremos muito mas penso 
que se não tivesse sido isso, já teríamos facilmente caído numa letargia e num desgaste.
Fernando, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 17, 72 anos, Director e Gestor, Oeiras

Figura 7.53: Pormenor da fachada do Pitch

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

No último trimestre do ano de 2006 e após os meses mais parados do Verão – Julho 
e Agosto – a rentrée nocturna no Porto faz-se com mais um novo espaço: o Pitch. A 
uns metros abaixo do Passos Manuel e do Maus Hábitos, junto ao Ateneu Comercial do 
Porto, surge aquela que se viria a constituir como uma das mais badaladas novidades do 
cardápio dos espaços de diversão nocturna da Invicta. O projecto nasce, no fundo, do 
aproveitamento de uma oportunidade, isto é, do encontro de um grupo de pessoas com 
vontade de proporcionar à cidade um espaço com características distintas e voltado quer 
para a qualidade programática, quer para a qualidade das condições e, simultaneamente, 
com capacidade de investimento. Desde sempre o principal objectivo foi bastante claro 
e permitiu assim orientar toda a acção. A ideia é simples: o Pitch foi criado com o intuito 
de transformar a música na principal razão e motivação para as pessoas saírem à noite, 
proporcionando condições de elevada qualidade para a fruição musical, ainda que hoje 
se assuma ser utópico pensar sustentar um espaço nocturno apenas com a música. 

O Pitch nasceu com o objectivo, que até é um bocado utópico, de fazer da música a principal 
motivação e a principal razão para as pessoas saírem ou irem lá. E há outros sítios que já tinham 
feito isso, mas depois não tinham condições de qualidade para que a música que programavam 
no fim soasse bem. No Pitch, houve de raiz a preocupação de fazer da música a nossa principal 
oferta, por isso, desde o projecto de arquitectura, tudo está condicionado pela ambição que nós 
tínhamos: ter boa música com as melhores condições possíveis - e isso tem que ser feito de raiz.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, A&R e 
DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos



1074

Figuras 7.54: Perspectivas do piso superior do Pitch

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Nada que na sua essência não tenha sido pensado por outros espaços, mas a aposta 
deste projecto reside precisamente nas condições acústicas criadas pela própria configura-
ção física do espaço e por todos os elementos decorativos. Assim, todos os pormenores, 
desde o projecto arquitectónico à decoração do espaço, foram cuidadosamente planeados 
de modo a serem garantidas as melhores condições materiais para a fruição da música36.

Mesmo arquitectonicamente, e se repararmos nos ângulos, por exemplo, uma sala para soar 
mesmo bem, que era uma coisa que eu não sabia, não pode ter ângulos de noventa graus. Pode, 
mas não soa tão bem. Por exemplo, os noventa graus alimentam reflexos e fazem com que o 
som ande a bater de um lado para o outro, não segue. Pode ser de quarenta e cinco, pode ser 
de sessenta, não pode ser de noventa, eu não sabia. E a sala de baixo (…) não tem um ângulo 
de noventa graus, ou seja, quando o arquitecto a vai desenhar já tem uma série de pressupostos 
que tem que respeitar, aquilo foi feito mesmo a dar muita importância às condições acústicas.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, A&R e 
DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos

De forma a adequar-se à linha seguida no que toca às opções acústicas, o investimento 
estético do espaço passa pela aposta num mobiliário entre os anos 50 e 60 do século pas-
sado, resultando as escolhas cromáticas de um consenso entre os responsáveis pelo espaço 
e de uma combinação harmoniosa com o mobiliário. Esta é a configuração estética do 
piso superior do Pitch, uma opção forte, à qual dificilmente alguém fica indiferente, e que 
permite a criação de um ambiente acolhedor. O vintage, o retro, estão assim presentes nos 
candeeiros, nas mesas, sofás e poltronas que preenchem o espaço, rasgado por estreitas 
mas altas janelas que permitem, sempre que se deseje, espreitar para a noite que se vive 
no exterior. Já no piso de baixo, entre a cabine do DJ e o pequeno bar nos extremos, o 
espaço fica totalmente livre para qualquer libertação corporal a que a música conduza. 
No último ano, 2009, começou ainda a ser explorado um piso subterrâneo, uma terceira 
pista de dança do Pitch. Mais ampla e sem cuidados tão apertados com as condições 

36 Um dos responsáveis do espaço chega mesmo a afirmar que as paredes e o tecto do Pitch foram tratados segundo 
um projecto mais pormenorizado do que o da própria Casa da Música, tido como um paradigma em termos da 
qualidade de som proporcionada.
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acústicas, ao longo da noite é sobretudo preenchida por sonoridades mais agressivas.

Os primeiros seis meses do espaço foram marcantes do ponto de vista da forte adesão 
do público, mas também ao nível da programação que fez com que se aproximasse dos 
melhores espaços em termos mundiais, ainda que a cidade do Porto, porque não é uma 
grande capital europeia ou mundial, não tenha tido capacidade para absorver essa oferta 
e rentabilizar o investimento feito. Ao mesmo tempo, o início de 2007 (Fevereiro/Março) 
foi uma altura marcante, de forma negativa, para o espaço. As obras que entretanto se 
iniciaram na Rua Passos Manuel contribuíram para o decréscimo de público, bem con-
trastante com as intermináveis filas iniciais, e levaram a que o espaço estivesse fechado 
quase dois meses. A partir de então, a programação, ainda que mantenha a aposta na 
qualidade, acabou por ser reajustada, no sentido de se tornar menos variada.

Vai ser menos variado, vai ser mais previsível, as pessoas sabem que no andar de baixo o 
género de música varia menos, não é como até aqui. Até agora, tínhamos noites drum’n’bass, 
noites de funk, noites de música electrónica; agora vai ser maioritariamente música mais 
electrónica. Mas em termos de música, vai permanecer um sítio que vai manter o nível de 
qualidade, com menos nomes estrangeiros.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, 
A&R e DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos

É precisamente neste sentido que aponta a análise da programação do espaço. Sem 
perder o critério da qualidade e a marca distintiva da aposta em conteúdos relevantes da 
cena musical contemporânea, evidencia-se, então, uma clara ênfase na música electrónica, 
nas suas diferentes vertentes (techno, house, drum’n’bass), que representa 30,64% do total 
dos géneros musicais presentes no espaço. Mas nem só de electrónica se faz o Pitch. Na 
verdade, para além desta linha programática, outra se impõe, e igualmente bem definida 
– o soul/funk/disco (29,71%)37. Ou seja, a opção programática do Pitch desenvolve-se em 
torno dos ritmos mais dançantes (é como espaço de dança que este projecto se afirma), 
seja através dos sons mais electrónicos, seja pelos ritmos da música negra. A lógica é 
sempre a mesma e parte sobretudo dos responsáveis do espaço, ainda que este já tenha 
aceite propostas externas: a aposta naquilo que é considerado pertinente no domínio da 
música de dança, escapando a conteúdos mais formatados e ao mainstream. 

Tudo aquilo que nós achamos que em dado momento é pertinente. Tudo aquilo que está 
a acontecer em termos de música de dança, porque este é um espaço que vive para pôr 
as pessoas a dançar, tem que concentrar a sua oferta na música de dança que é uma coisa 
que está constantemente a mudar. (…) E nós tentamos exactamente pegar naquilo que 
é pertinente sem estar a exagerar nas coisas formatadas. (…) Mesmo no mainstream há 
coisas boas mas a ideia é divulgar aquilo que de mais pertinente se faz mas que não é a 
linguagem dominante.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, 
A&R e DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos

37 Veja-se o sucesso das noites de “Clube de Funk”, em que se recua aos anos 60 e 70 do século passado.
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Na opinião de um dos seus responsáveis, tal como qualquer outro espaço, o Pitch con-
tribui para o desenvolvimento da própria cidade, e nomeadamente para a sua revitalização 
(revitalização do centro da cidade, atracção de jovens). Mas, de modo mais específico, 
por um lado, a qualidade e aposta da sua programação em conteúdos alternativos e, por 
outro, as suas condições físicas (condições acústicas, dimensão do espaço [“não é nem 
demasiado grande, nem demasiado pequeno”]) fazem com que o Pitch reúna os elementos 
essenciais para vir a ser um espaço de referência para uma geração.

Figura 7.55: Posicionamento da programação do Pitch por géneros e subgéneros musicais dos eventos entre 
Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Eu acho que o entretenimento, a diversidade de propostas que uma cidade tem para as 
pessoas saírem é não só um barómetro mas também um motor de desenvolvimento; assim, 
quantos mais espaços houver, independentemente da área para que se dirigem, mais o 
Porto tem a ganhar. A outra contribuição é mais relativa. É evidente que não é uma sala 
característica para ter concertos, mas como sala de actuação, DJ ou música ao vivo, tipo 
electrónica, nós temos a melhor sala do país. Pode não ser em termos de dimensões, mas 
não existe nenhum cantinho na Casa da Música que tenha, em termos acústicos, as condi-
ções e o som que tem a acústica daquela salinha de baixo do Pitch.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, 
A&R e DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos
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Pitch, 4 de Fevereiro de 2007

Noite de Carnaval com 7 Magníficos

Em linguagem musical, Pitch designa o potenciómetro linear que permite variar a velocidade de 
rotação do prato, acelerando ou desacelerando o ritmo da música. Essencial para um DJ. Fonte: 
http://www.thefreedictionary.com/pitch
01:00. O Pitch surge em plena rentrée do Outono/Inverno da noite portuense em 2006. Foi 
construído orientado por uma intensa vontade de divulgação musical. Possui uma área útil de 
aproximadamente 200m2, um rés-do-chão onde fica uma discoteca, com uma pista para aproxi-
madamente 150 pessoas e um andar de cima onde se situa o bar com uma cabine de DJ. Ambos os 
espaços, a exemplo dos clubes londrinos (Fabric38 e Plastic People), funcionam de forma autónoma 
havendo o cuidado de garantir condições acústicas independentes em cada um deles39. O bar é 
uma espécie de lounge, momento e espaço preparatório para a pista de dança40. A decoração é 
claramente cosy e é marcada por elementos retro e estampados, muito seventies. A iluminação é 
proporcionada por alguns candeeiros de tecto e de pé, que proporcionam um ambiente intimista. 
Ao fundo da sala, bem como do seu lado direito, encontram-se portas envidraçadas e grandes 
janelas que permitem a visibilidade para o exterior, bem como a entrada de luz a partir deste. A 
abertura permitida por estes elementos destaca a importância da localização deste espaço no 
centro da cidade portuense, Rua Passos Manuel. Ao lado do balcão de bar principal encontra-se o 
acesso à parte inferior do Pitch através de escadas. Descidas as escadas, e quando aberta a porta 
de acesso, surge o outro espaço do Pitch onde se destaca a pista de dança. Trata-se de um espaço 
totalmente livre de obstáculos ao movimento, apenas o pontuam a cabine de DJ e um balcão de 
bar no outro extremo da sala, junto ao qual se encontra a caixa, bem como uma porta com acesso 
à entrada do Pitch. Apesar de proporcionarem diferentes vivências da música, estes dois espaços 
assumem uma certa continuidade. Tendo em conta que o espaço inferior é aberto mais tardiamente 
na noite, esta divisão espacial/temporal parece relacionar-se com a apropriação progressiva dos 
espaços e da música por quem os “consome”. Uma vez que este é um espaço que propicia uma 
vivência mais incorporada da música, esta implica um envolvimento que, normalmente, se gera 
através de um à-vontade que é atingido face ao espaço e à música que os habita. É de referir que 
estes dois espaços se encontram perfeitamente isolados, em termos sonoros, um face ao outro, 
garantindo assim a vivência plena de duas distintas realidades sonoras, corporais e sociabilitárias.
Máscara e quotidiano. Nesta noite de Carnaval, e em relação aos agentes que povoam o espaço, 
importa referir a frequência de um público marcado pela transversalidade, no sentido em que 
aqui se encontram agentes de várias faixas etárias, de ambos os sexos e com formas distintas de 
apresentação do self. Parece-nos importante ressaltar que o facto de ser frequentado por “todos” 
é o indício do quanto este se encontra na moda. A exemplo do que aconteceu nas outras noites, 
e apesar de ser Carnaval, a pessoa em interacção assume um significado dramático de máscara 
que encarnamos e através da qual ritualizamos a nossa apresentação aos outros. Assim, e num 
sentido goffmaniano, realizamos desempenhos em função da interacção com os outros, que 
permite uma troca incessante de definições das situações, fundamental para o desenvolvimento 
de situações de co-presença satisfatórias (Goffman, 1993). A máscara age como um “veículo de 
estandardização”, possibilitando aos outros entender o indivíduo com base nos traços projectados 
do seu carácter. Como representação colectiva, a máscara estabelece o “ajuste apropriado,” a 
“aparência,” e o “modo” para o papel social assumido pelo actor, unindo o a conduta interactivo 
com a máscara pessoal.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

38 O Fabric foi “criado em 1999 pelo promotor Keith Reilly, está situado no Barbican Centre, junto ao mercado de 
Smithfield, tendo sido erguido num antigo armazém que servia de câmara frigorífica para a carne que abastecia o 
mercado” (Belanciano, 2008e:4).

39 DJ residentes: Marcos Tavares, Francisco Coelho, Pedro Centeno, Jack Zen, Tenreiro e Cari, Dinis e Nuno Forte 
(Pressure Force), 7 Magníficos, Maria Gambina.

40 Ver Anexo 9, especificamente Anexo 9.A, onde consta a programação do Pitch de Setembro de 2006 a Julho 
de 2008, inclusive. 
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Desde o início, o espaço definiu concretamente um público-alvo específico, situado 
entre os 22 e os 35 anos, “com hábitos de consumo em termos musicais, minimamente 
informados e curiosos”. O Clube de Funk é apontado como um caso de formação de 
público bem sucedido, pois a formação de públicos implica a criação de militância que 
pressupõe um trabalho sistemático de divulgação. No início, e devido a todo o trabalho 
de promoção e divulgação de um novo espaço que então surgia, nos primeiros meses, 
este acabou por ser frequentado por um conjunto amplo de pessoas para as quais não 
se dirigia (fenómeno de moda), o que criou reacções “de estranheza” por parte daquele 
que era e é o verdadeiro público-alvo do espaço, demonstrando semelhanças em relação 
ao público do Passos Manuel, do Plano B, do Café Lusitano, do Trintaeum e do Bazaar. O 
Pitch, assim como outros espaços de divulgação musical da noite do Porto, foi objecto de 
um interesse “explosivo” na fase da sua abertura, o que corrobora a percepção de que a 
noite do Porto funciona muito por tendências emergentes. Também aqui se confirma o 
efeito da “mass customization”, uma vez que manifesta a diversidade de modos de uso e 
de fruição dos bens de consumo e a tentativa do mercado em explorar essa diversidade. 
Aliás, o próprio sistema de consumo (capitalista) baseia-se na fragmentação da procura 
mediante a diferenciação estilística ancorada na criação de novos mercados e no desdo-
bramento dos mercados existentes (Berry, 2000). 

Figura 7.56: Esboço do quadro interaccional do Pitch (piso superior)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

O nosso público-alvo é um público entre os 22 e os 35 anos, com hábitos de consumo 
na área da música, minimamente informados e com alguma curiosidade. Não é o mesmo 
público-alvo do Via Rápida. Um dos problemas é que parte do nosso público-alvo não sai 
à noite e durante uns tempos até se consegue fazer com que eles quebrem esses hábitos 
e até saiam uma noite ou outra.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, 
A&R e DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos
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Mas é muito mais fácil formares público se fores um promotor de um evento e te especia-
lizares numa determinada área. A única forma de tu formares público é criares militância 
e tu só consegues criar militância se as pessoas olharem para ti e te virem como o maior 
dos militantes. Não consegues estar a criar militância à volta de um determinado género 
de música se depois quando apareces em público apareces a defender essa e mais quatro 
géneros que não têm nada a ver.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, 
A&R e DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos

Nós acabámos por criar anticorpos junto de parte do nosso público-alvo sem querer, porque 
como aquilo, de repente, era um sítio que toda a gente queria visitar, as pessoas não se 
sentiram confortáveis.
Gastão, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 3, 45 anos, Gestor, Programador, 
A&R e DJ, 12.º Ano de Escolaridade, Matosinhos

Permanecemos em 2006, mas voltamos agora a Lisboa, mais concretamente ao Cais 
do Sodré, para conhecer um novo espaço que em muito contribui para a dinamização 
nocturna desta área da cidade – o Europa. O principal objectivo subjacente à criação 
deste espaço foi o de proporcionar um lugar com uma programação musical abrangente, 
sem descurar ao mesmo tempo a preocupação de atribuir novos usos, nomeadamente a 
diversão nocturna, a uma área até então com uma imagem negativa, porque associada 
a bares de alterne. Em termos estéticos, houve desde o início a preocupação de manter 
a estrutura original, combinando de forma harmoniosa o novo e contemporâneo com o 
mais antigo. Os tons vermelhos são os predominantes num ambiente que se pretende 
descontraído mas, ao mesmo tempo e de certa forma, glamoroso e que se reflecte em 
alguns pormenores decorativos como sejam os candeeiros nas mesas ou os espelhos que 
preenchem as paredes. 

Figuras 7.57: Fachada e pormenor do interior do Europa

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Porque o Europa se afirma pela música e, essencialmente, como um local propício a uma 
apropriação física da mesma, a pista de dança é o elemento central e principal do espaço 
que, aliás, se diferencia das demais alternativas da noite lisboeta pelos já conhecidos after 
hours (Breakfast@Europa), em que das 6h às 10h a aposta é feita nas sonoridades mais 
ligadas ao techno, na sua vertente mais progressiva e minimal. Na realidade, a análise da 
programação do espaço torna evidente a sua linha ou padrão programático, um dos mais 
bem definidos no total dos espaços estudados. Assim, à semelhança do que acontece no 
Passos Manuel, no Porto, mais de metade dos eventos realizados no Europa no período em 
consideração, enquadram-se, em termos de géneros musicais, no electro/dança (58,71%), 
abrangendo as variadas vertentes do mesmo. 

Figura 7.58: Posicionamento da programação do Europa por géneros e subgéneros musicais dos eventos 
entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)
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Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Aposta-se, então, numa programação regular e actual, ou seja, atenta às novas tendên-
cias musicais, materializadas sobretudo nas sessões de djing e nos live acts, que adquirem 
no Europa uma expressividade de destaque. É ainda de destacar as festas que acontecem 
no último Sábado de cada mês, em que num ambiente descontraído que faz mesmo 
lembrar uma festa para amigos, os DJ Sofia M, Disco Volante e Mr. Mitsuhirato invadem 
o espaço com as já típicas sonoridades electro, indie e new rave. Sendo a música o ele-
mento fulcral do espaço, não deixa também de haver lugar para outro tipo de eventos, 
como lançamento de discos e livros, recitais, conferências e exposições temáticas. Mas, 
de facto, pelas suas lógicas de programação e o horário de funcionamento prolongado, 
o Europa é muito frequentado por DJ e donos de outros bares da cidade, tendo sabido 
conquistar o seu lugar no roteiro dos melhores espaços da noite da capital.
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O Europa existe desde Setembro de 2006. O objectivo foi o de criar um espaço com uma 
programação abrangente a nível musical. Tento estar a par de novas tendências, de diferentes 
colectivos que fazem música de diversa forma e feitio. O meu objectivo ao desenvolver o 
espaço foi o de cruzar o novo e o velho, mantendo a estrutura original do espaço e optando 
pelo Cais do Sodré. Tento reproduzir a vivacidade e a diversidade da oferta musical, desde 
a electrónica minimal ao reggae.
Carlos, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 13, 44 anos, Director e Gestor, 12.º 
Ano de Escolaridade, Lisboa

Figura 7.59: Esboço do quadro interaccional do Europa

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Europa, 5 de Junho de 2008

Trans Europe Express, DJ Johnny

O Cais do Sodré é um local onde a intermodalidade de transportes assume uma materialidade 
incontornável. Assim, é a única praça de Lisboa onde se pode tomar qualquer meio de transporte, 
à excepção do avião. De todas as vezes que temos passado pelo Cais, este assemelha-se a uma 
espécie de babilónia, onde o trânsito de pessoas, carros e coisas é uma constante e o curioso 
é que essa constância é diurna e nocturna. Mudam as expressões, os rostos, as presenças, mas 
o movimento, a circulação são os mesmos…. Nas traseiras do Cais do Sodré ficam os bares, os 
antigos e os modernos… Os alternativos e os do “pecado”…. Interessante continua a ser a sua 
revivificação enquanto espaço de paragem de marinheiros, que não o são de verdade, já o foram, 
mas que procuram basicamente o mesmo sob outra roupagem, outro corpo, outra sociabilidade. 
Já há muitos séculos que o Cais é o local em Lisboa onde todas as culturas abalroam.

A Casa Conveniente 

Antes de chegarmos ao Europa, fomos atraídas por uma música de trânsito, a Cowboy Playing 
Dead dos Man or Astro-Man. A música vinha de um bar chamado Casa Conveniente. O espaço, 
disse-nos um segurança, era um bar de prostituição que foi remodelado por iniciativa de um grupo 
de pessoas ligadas ao teatro e hoje funciona como espaço de realização de festas marcadas pela 
diversidade artística e cultural. Mais tarde percebemos que se trata de um espaço apostado na 
articulação entre as artes e a cidade, frequentado por todo um conjunto de pessoas que gostam 
de diversidade na sua mais plena forma de divulgação de linguagens e de intercâmbios com a 
diferença que permite o cosmopolitismo do Cais. (Cfr. http://www.casaconveniente.pt). Nesta noite 
de quarta-feira as ruas da cidade revelam-se um pouco mais povoadas do que na noite anterior. 

O Jamaica ainda existe?

Sem a premência da realização dos inquéritos, hoje podemos deter-nos mais na envolvência do 
Europa e do Music Box. E os nossos olhos pararam mais uma vez no Jamaica. Ainda existe? Mas 
não estava também ligado à prostituição? O Jamaica é um bar com mais de 30 anos. E sustenta-se 
por baixo dos arcos que sustentam a Rua do Alecrim. O seu nome adveio da necessidade de atrair 
clientela com o el dorado das Caraíbas, a exemplo de muitos outros existentes na zona. Assim, 
surgiu no tempo do Oslo, do Liverpol, do Tóquio, do Copenhaga ou do Hamburgo, onde nomes 
de cidades e destinos procuravam atrair e fidelizar clientelas específicas. O Jamaica resistiu pois 
para além da prostituição e começou a ser associado a música de qualidade. E hoje é um espaço 
frequentado por todos aqueles que vêm do Bairro Alto e podem permanecer nele até às 06:00. 
Aparece associado a uma tradição de fim de noite e a uma clientela fiel. 

Finalmente, o Europa…

Depois de passarmos pelo Music Box, passámos de seguida ao Europa41, mesmo ao lado. A entrada 
no bar é feita sem o contacto com o porteiro que se encontra em amena cavaqueira com os segu-
ranças do Music Box. Estamos perante um espaço renovado, pintado de cores garridas e que tem 
apostado nas chamadas novas sonoridades urbanas, com destaque para a electrónica. Com efeito, 
o Europa há mais de um ano que tem vindo a promover uma agenda regular de eventos donde 
se destacam os conhecidos after-hours. Estes after-hours têm vindo a conquistar sucessivamente 
um maior número de fãs, sendo de assinalar que constituem um novo segmento de públicos 
importante e inovador na noite lisboeta. Uma vez dentro do bar podemos desde logo perceber 
que se encontra dividido por uma zona de lounge e pela pista, fazendo-se uma demarcação clara 
entre dois espaços, que servem cada um para apropriações sociais diferentes. O vermelho e os 
espelhos são omnipresentes na vivência estética deste espaço. Em termos de públicos estamos 
perante um conjunto de 20 pessoas, situadas entre os 20 e os 35 anos, marcadamente africanos, o 
DJ de serviço é o Johnny e vai apostando no reggae, kuduro, drum’n’bass…. Os gorros e chapéus 
do DJ circulam também pela assistência, evidenciando uma enorme proximidade entre este e a 
assistência, aliás, o DJ convida rotativamente os amigos para irem para a cabine.

41 Os DJ residentes do Europa são: We R Your Friends; BlackSugu; Stereo Addiction; Orson & Welles; Kaesar; Manuel 
Lobo; Felix daCat; HeartBreakerz; Piña Colada; Manu; José Belo; Bart Cruz ; Fandango by Zézé! ; The Wonderland 
Club; Psy Nights … Ver Anexo 9.G: Programação do Europa (Julho de 2006 a Julho de 2008 inclusive). 
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No âmbito de um processo de revitalização do Cais Sodré, que hoje passa pela sua dinamização 
nocturna, o Europa é, a esse nível, um espaço de destaque. Esta antiga área ligada a bares de 
alterne, e que, enquanto porto marítimo, sempre teve uma grande oferta de locais de diverti-
mento nocturno, é actualmente alvo da deslocação de novos usos para os espaços, chegando a 
ela apostas como o MusicBox, Jamaica, Tokyo. Destes novos usos não é dissociável a reabilitação 
da vizinha zona que vai até à Rocha Conde d’Óbidos, que pela sua oferta sofisticada atrai um 
público eclético, constituinte da “nova gama de noctívagos da zona baixa da cidade” (Marreiros, 
2007). O Europa destaca-se pela sua estética moderna acompanhada pela aposta em novas 
sonoridades e um ambiente descontraído. A par com a linha de actualidade, a programação deste 
espaço marca-se pela regularidade, e, embora salientando-se a sua linha musical ao nível de con-
certos e sessões de djing, também consta da agenda o lançamento de discos e livros, a recitais, 
conferências e exposições temáticas. Actualmente o elemento de programação mais distinto do 
Europa são os after-hours (Breakfast@Europa), todos os sábados e domingos entre as 6h e 10h, 
com apostas sonoras múltiplas embora mais ligadas ao techno progressivo e minimal. Dadas as 
suas lógicas de programação, entre o público de noctívagos do Europa incluem-se DJ e donos de 
outros bares da cidade “(…) o Europa soube conquistar o seu público e faz já parte da rota dos 
melhores bares da noite de Lisboa” (Marreiros, 2007). As drogas são omnipresentes na noite, não 
só no Europa mas em todos os locais onde realizámos observações e deambulámos. Como nota 
de síntese, podemos dizer que em 2008 se assiste, no quadro de interacção destes espaços, a um 
enraizamento da cannabis, a uma certa generalização da cocaína, um decrescimento do ecstasy 
e a um ligeiro hype em torno da heroína. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Em termos futuros, o principal projecto do Europa passa essencialmente por consolidar 
a linha de programação já definida, dando destaque a noites especiais e continuando a 
apostar na qualidade das propostas oferecidas. A busca pela concretização deste objectivo 
tem sempre implícita o desejo de rentabilização da área em que o espaço se encontra 
inserido, dentro de uma lógica de revitalização cultural da mesma que é, aliás, vista como 
referência na medida em que nela são possíveis diferentes apropriações da noite. O Europa 
é frequentado por públicos abrangentes ao nível etário (dos 20 aos 50 anos) e social. Essa 
representação também se estende ao facto de ser frequentado por noctívagos (devido às 
after-hours), DJ e donos de outros bares. 

Consolidar esta linha de programação e valorizar noites especiais, ambiente, música, con-
jugação de energias positivas. (…) O Cais do Sodré é mais passado do que presente. Acho 
importante o bar estar num sítio onde se pode ir aparentemente para muitas coisas, para 
formas de viver a noite muito diferentes.
Carlos, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 13, 44 anos, Director e Gestor, 12.º 
Ano de Escolaridade, Lisboa

Em termos de público, considero que somos abrangentes, temos pessoas dos 20 aos 50 
anos e de todos os estratos sociais. (…) É muito frequentado por noctívagos, incluindo DJ 
e donos de outros bares.
Carlos, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 13, 44 anos, Director e Gestor, 12.º 
Ano de Escolaridade, Lisboa

No último mês de 2006 permanecemos em Lisboa e nem precisamos de nos deslocar 
muito para conhecer o novo espaço que promete agitar a noite lisboeta. Em pleno Cais 
do Sodré, bem próximo do Europa, surge o Music Box. Trata-se de um bar e de uma bem 
apetrechada sala de espectáculos que vem dar uma nova vida ao anterior e já decadente 
Texas Bar, assumindo igualmente o compromisso mais abrangente de revolucionar a área 
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envolvente. Desde logo, a criação do espaço tem subjacente um passado ligado à música 
e à cultura por parte dos seus responsáveis e o desejo de proporcionar à cidade um lugar 
que aposta na oferta de produtos que vão ao encontro do gosto pessoal de quem coordena 
o espaço e de um público-alvo específico. Paralelamente, os responsáveis por este novo 
projecto que agora chega ao Cais do Sodré sentiram a ausência de um circuito de actuação, 
sobretudo numa lógica de clube e de aposta na música ao vivo, que permitisse às bandas 
e artistas um maior e mais próximo contacto com os seus públicos. Assim, o desafio seria 
o de criar um espaço dedicado à cultura, nas suas diferentes expressões, conciliando esse 
objectivo com a dimensão comercial inerente à diversão nocturna, dimensões que não 
têm necessariamente de ser vistas como incompatíveis.

O objectivo é sermos uma sala, um espaço cultural, ligado à música, pois vimos e trabalha-
mos todos na área da cultura há bastante tempo e procuramos ser um espaço que oferece 
produtos que são do nosso agrado, para um público-alvo e que ao mesmo tempo funcione 
como um espaço nocturno, pois é importante para financiar a mobilidade da estrutura.
Nuno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 48 anos, Gestor, Programador, 
Professor e Músico, Frequência Universitária, Almada

Mas ao mesmo tempo este é um projecto comercial e é possível fazer cultura e trabalhar 
em cultura de forma comercial e com discussão convencional e é isso também que a gente 
quer aqui demonstrar.
Dionísio, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 37 anos, Director, Gestor e 
Programador, Licenciatura, Lisboa

A resposta a este desafio encerra, desde o início do projecto, uma grande preocupação 
com a estética e a qualidade arquitectónica do espaço, entendida como uma forma de 
comunicar com as pessoas sobre a sua própria identidade. Tal preocupação não é alheia 
à ligação às artes dos responsáveis pelo Music Box, que sempre actuaram visando criar 
um espaço que fosse, simultaneamente e de forma harmoniosa, uma sala de espectáculo, 
um bar, e um lugar de lazer. Assim, toda a intervenção ao nível da imagem do espaço foi 
pensada, salvaguardando qualquer interferência desrespeitadora do passado histórico e 
emblemático da memória desta casa.

Figura 7.60: Pormenor do bar do Music Box

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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O projecto de arquitectura teve em linha de conta isto que estamos a dizer, ou seja, a casa 
foi pensada logo como uma sala, como um misto de sala de espectáculo, espaço de lazer, 
bar, tudo a conviver no mesmo espaço físico. Digamos que houve, designadamente por 
estarmos ligados às artes, uma grande preocupação de termos, dentro do possível, a melhor 
qualidade que conseguíssemos do ponto de vista da imagem, do som, etc.
Nuno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 48 anos, Gestor, Programador, 
Professor e Músico, Frequência Universitária, Almada

Tivemos o cuidado de ser um arquitecto a pegar neste espaço e não ser, ora deita esta parede 
abaixo e constrói ali … Mais uma vez com preocupação de intervenção: vamos respeitar! 
É fundamental. Seria um crime. Vamos respeitar o que aqui está, a história que aqui está e 
vamos intervir o menos possível mas para poder receber o nosso conceito.
Dionísio, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 37 anos, Director, Gestor e 
Programador, Licenciatura, Lisboa

Mais uma vez nos deparamos com o espaço onde as tonalidades vermelhas imperam. 
À entrada, algumas mesas, rodeadas de bancos e de “fardos de palha” que se transfor-
mam em confortáveis assentos, criam um lugar propício às conversas do início da noite. 
Já ao fundo de um corredor de arcos que sustentam o espaço, surge o palco que todas as 
noites se enche de música. À semelhança do que acontece noutros espaços já referidos, 
também no caso do Music Box a música não é a sua vertente exclusiva. Pelo contrário, 
os responsáveis do projecto demonstram uma nítida vontade de, num futuro próximo, 
o ligar a outras correntes artísticas contemporâneas, que não a música. Não obstante, a 
música é a pedra de toque deste espaço que, aliás, durante o seu percurso, já se tornou 
uma referência do circuito da música ao vivo, como desejado.

A base do Music Box é a música.
Dionísio, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 37 anos, Director, Gestor e 
Programador, Licenciatura, Lisboa

Figura 7.61: Esboço do quadro interaccional do Music Box

 
Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Em termos musicais, a aposta é numa oferta extremamente diversificada, sendo o 
Music Box um dos espaços onde não é possível encontrar um perfil programático muito 
bem definido, ou antes, onde esse perfil se define precisamente pela ausência de uma 
aposta num género musical específico. Pelo contrário, no Music Box os eventos, desde 
os concertos às sessões de djing, passando pelos frequentes live acts, não se confinam a 
um estilo musical modal, dividindo-se antes por diferentes sonoridades. Desta forma, o 
electro e a música de dança representam 13,83% do total dos géneros musicais presentes 
no espaço, seguidos bem de perto pelo rock alternativo/indie rock (12,75%), pela world 
music (12,69%), pelo pop/rock (11,93%), por outros géneros que não os especificados 
(11,74%), dando mostras da sua abertura estilística, e pelo hip hop/rap/r’n’b (10,54%).

Figura 7.62: Posicionamento da programação do Music Box por géneros e subgéneros musicais dos eventos 
entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)
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Fonte: Base MUSICULT_agendas_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2006 | 2008

Em termos de programação, o espaço opta por uma certa mobilidade, espontaneidade 
e eclectismo, assumindo-se como um local que cria oportunidades de divulgação de 
novos projectos e ideias42, com base num critério de qualidade sempre presente. Pensada 
em função do tipo de público que se quer atingir, a estrutura de programação resulta de 
uma combinação das opções dos programadores do espaço com as propostas externas, 
mantendo sempre a atenção às novidades. 

O facto de estarmos abertos até mais tarde permite também uma certa diversidade na 
escolha dos DJ. Temos um espaço de djyng muito forte aqui dentro e, por exemplo, nós 
trabalhamos com muito poucas residências, temos muitos DJ variados a trabalhar connosco 
e abrangemos algumas das que são consideradas as correntes actuais de música de dança, 
portanto somos abrangentes. Podemos ir às coisas mais electrónicas que se fazem no meio 

42 Veja-se o caso do projecto “Novos Novos”, mediante o qual têm recebido inúmeras propostas, revelando a 
ausência de espaços, a falta de circuitos.
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da música electrónica, como podemos ir a um lado mais rock ou mais reggae e isso tem 
muito a ver, obviamente, com as próprias características, com a nossa regularidade e com a 
necessidade de termos uma programação… (…) Mas o clima da programação da casa é esta 
abertura a uma certa modernidade, a uma certa contemporaneidade e também à novidade.
Nuno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 48 anos, Gestor, Programador, 
Professor e Músico, Frequência Universitária, Almada

Há um espaço que se chama Novos Novos em que nós apadrinhamos um ou dois grupos 
novíssimos, os novos dos novos, que tenham qualidade e tentamos que seja uma estreia e 
temos tido imenso feedback, imensas propostas, imensa gente e isso é que eu acho que é, 
talvez, o que conta no meio disto tudo, é o facto de nós estarmos, neste momento, a ser 
invadidos de propostas. Eu penso que isto também é sintomático da falta destes espaços 
para os grupos que querem circuitos.
Nuno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 48 anos, Gestor, Programador, 
Professor e Músico, Frequência Universitária, Almada

Relativamente ao contributo concreto do Music Box43 para a vida cultural da cidade, os 
seus responsáveis acreditam que o espaço pode contribuir para a revitalização e dinami-
zação do Cais do Sodré (reabilitação de determinadas áreas da cidade através da iniciativa 
privada). Paralelamente, o Music Box é perspectivado como uma tentativa de colmatar uma 
lacuna existente na cidade de Lisboa ao nível de espaços de pequena/média dimensão, 
capaz de oferecer melhores condições aos artistas. E é certamente por isso, por esta sua 
especificidade no conjunto dos locais de diversão nocturna da cidade, que actualmente 
o espaço integra o roteiro musical e cultural de Lisboa, surgindo mesmo como um espaço 
cool e na moda.

Já existe muita gente interessada e a falar de espaços que estejam aqui disponíveis porque 
afinal isto é uma zona e a iniciativa privada pode ajudar, isto sabemos nós, não é? Isto é 
básico, a iniciativa privada pode ajudar a recuperar e a reavivar zonas da cidade. Esta noção 
de clube, de que se pode assistir a um concerto quase de música clássica num clube, é uma 
forma diferente de lidar com ele… E acho que temos de ajudar a reforçar esse conceito.
Dionísio, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 12, 37 anos, Director, Gestor e 
Programador, Licenciatura, Lisboa

Music Box, 25 de Junho de 2008

43 Ver Anexo 10.I a programação do Music Box entre Dezembro de 2006 e Julho de 2008 inclusive. 
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Nanashi concerto
Chegada ao Cais do Sodré por volta das 00h20. Não podemos deixar de referir que o Cais do 
Sodré é hoje, em exemplo do que já foi anteriormente com públicos diferentes, a Meca da noite 
lisboeta. Assim, o Cais do Sodré identifica-se com uma espécie de Babilónia marcado por uma 
circulação e mistura de pessoas intensas, onde a intermodalidade de transportes assume uma 
materialidade incontornável. Ainda hoje, o Cais funciona como entreposto de transportes funda-
mental na cidade. Nas traseiras do Cais do Sodré propriamente dito ficam os bares, uns de “má 
fama”, ainda resquícios de um passado recente, outros renovados, decorrentes da estratégia de 
reafirmação do Cais enquanto pólo de dinamização da noite lisboeta, dos quais destacamos o 
Music Box e o Europa. Todas as vezes que passámos pelo Cais a mobilidade é, com efeito, de 
uma constância diurna e nocturna. Hoje o nosso destino era o Music Box, a “caixa de música”. À 
chegada, dada a nossa presença no espaço por via da realização dos inquéritos, somos recebidas 
de forma cordial e simpática pelo pessoal da porta. Denote-se a este respeito que a “porta” do 
Music Box é muito controlada, isto é, de todas as vezes que nos deslocámos a este espaço pude-
mos observar uma intensa selecção do público, sendo um claro critério de entrada o tratar-se de 
um habitué do espaço.
Mesmo num dia como hoje, quarta-feira, e dada a proximidade às férias, observamos neste espaço 
um grande movimento, nomeadamente de turistas. Não tem tantas pessoas como no Inverno, 
pois nessa altura o movimento neste espaço é intenso, nomeadamente ao Sábado à noite. Já 
tivemos oportunidade de testemunhar isso no dia 23 de Dezembro de 2007, em que pudemos 
observar veemente movimento neste espaço e inclusivamente alguns momentos de conflitualidade 
e agressividade corporais. Também não podemos deixar de registar que é um espaço reconhecido 
pela frequência de alguns “famosos” da noite lisboeta, onde figuram músicos, actores e jorna-
listas. Tal situação prende-se, eventualmente, com o facto de Alex, um dos donos deste espaço, 
ter larga visibilidade mediática e ter já antes estado ao comando do Johnny Guitar na década 
de 90. A sua condição de músico também ditará a própria reputação deste espaço junto desse 
segmento de públicos. 
Mais uma vez pudemos observar que grande parte do público presente era do género masculino, 
um traço típico da apropriação de muitos destes espaços da noite e do Music Box em particular. A 
ambiência estética do Music Box remete para um espaço aconchegante pela pedra, onde é possível 
destacar um jogo inteligente de luminosidade e uma ambiência bastante agradável. Podemos dizer 
que o público que neste noite frequentava o Music Box era um público composto por turistas em 
grande medida, que ciosamente fotografavam o espaço e as dinâmicas de interacção do mesmo, 
e ainda um público nacional orientado pelo interesse face ao concerto que se tinha desenvolvido, 
um concerto de jazz, pop e rock, revelando bem que “uma característica fundamental do pós-
modernismo, que se encontra em todas as artes e media mencionados, é a diminuição ou extinção 
da fronteira entre alta cultura e cultura de massas ou comercial” (Jameson, 1991:2). Assim, pelo 
que ficámos a saber junto do responsável presente, este tipo de concertos atrai uma clientela cada 
vez mais vasta e diversificada, cujos interesses principais se situam em outros géneros musicais. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Neste sentido, vários são os projectos do Music Box. Desde aqueles que possam realizar-
se no exterior do espaço, procurando assim uma maior intervenção na dinamização do 
Cais do Sodré, à sua integração num circuito de tournées, sob uma lógica do conceito 
de clubbing, passando pela realização de eventos com um carácter mais programático, 
como, por exemplo, festivais e outros eventos que relacionem a música com a imagem e 
expandam a outras artes a actuação do espaço. 

Figura 7.63: Perspectiva da área envolvente do Music Box
Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Dezembro de 2006 parece ser o mês da inauguração de novos espaços de diversão 
nocturna nas duas principais cidades do país, por isso, um dia depois rumamos de novo 
ao Porto para conhecer a nova novidade – o Plano B. Falamos de um espaço multidis-
ciplinar e que resulta da conjugação dos esforços de dois arquitectos e de um músico e 
artista plástico, com vista a proporcionar à Invicta um novo locus de cultura, dinamização 
e mobilização/revitalização urbana. Na realidade, este projecto resulta, antes de mais, da 
constatação de lacunas na oferta da cidade do Porto (o mesmo tipo de espaços, o mesmo 
tipo de projectos, falta de diversidade) por parte daqueles que, na altura, eram apenas 
consumidores da mesma. Assim, o principal objectivo subjacente à criação do Plano B 
prende-se com o desejo de proporcionar à cidade um espaço polivalente e versátil, não 
limitado a qualquer género ou estilo musical e/ou artístico.

Os objectivos passavam sobretudo por oferecer um espaço que desse possibilidades para 
concertos, teatro, que não tivesse começado com nenhum tipo de música, nem nenhum 
tipo de pessoas, que fosse versátil. Como nós gostamos muito de muitos géneros de música 
e de artes, aqui não somos muito fechados sobre nenhum estilo, decidimos também fazer 
um espaço que fosse versátil, polivalente.
Bruno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 4, 29 anos, Gestor, Programador e 
Arquitecto, Licenciado, Porto

É galeria, café, bar, clube, sala de concertos. No fundo, é um espaço polivalente que oferece 
boas condições para a realização de exposições de artes plásticas, design e arquitectura; 
congressos, tertúlias e workshops; teatro; concertos de música, do jazz ao rock passando 
pela electrónica ou música experimental; ciclos de cinema e documentários; entre outras 
actividades. Paralelamente, para além de um espaço de carácter comercial cujo objectivo 
será divulgar novos valores nacionais em áreas como a moda, design, literatura ou música, 
existe também uma cafetaria que apresenta uma apurada selecção de produtos nacionais 
comprovados ou em desenvolvimento, tais como vinhos, queijos, compotas ou chás.
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Com um carácter vanguardista e heterogéneo, quer do ponto de vista da oferta que 
propõe, quer do ponto de vista dos públicos, cada vez mais diferenciados, que a ele che-
gam, o Plano B sobressai igualmente pela dimensão e carácter arquitectónico que apre-
senta. Está situado num edifício classificado como património mundial, tendo funcionado 
anteriormente como armazém, demonstrando assim uma forte carga simbólica do espaço 
e a ligação entre a história e a identidade já construída, por um lado, e a contemporanei-
dade, por outro. O espaço encontra-se dividido em dois pisos e em diferentes salas que 
oferecem atmosferas também elas diferenciadas, onde o pano de fundo dominante é uma 
decoração retro-chic-decadente. 

Figura 7.64: Esboço do quadro interaccional do Plano B (piso superior)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Na verdade, os elementos retro são uma constante, encontrando-se objectos como 
fotografias a preto-e-branco com molduras douradas, sofás gastos, um velho piano e os 
múltiplos espelhos, de diferentes formatos e dimensões que cobrem uma das paredes de 
uma sala do piso inferior. A excepção é uma sala com um ar levemente industrial (com 
paredes de granito, bola de espelhos e condutas de exaustão), o lugar para as sonoridades 
mais electrónicas. Assim, a estética actual do espaço é produto do gosto pessoal dos seus 
responsáveis, que sempre gostaram de objectos retro e que optaram por aliar esse gosto 
à carga histórica do edifício, por oposição à alternativa de transformar o espaço num 
local demasiado clean e cru, como é por norma o caminho seguido pela maior parte dos 
arquitectos. A aposta numa estética menos esperada parece ganha, na medida em que 
as pessoas não ficam indiferentes, questionando-se e tecendo comentários variados sobre 
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a mesma. Não obstante a relevância das outras áreas e actividades, como as exposições 
de pintura, fotografia, desenho, as instalações, o teatro e o cinema, a principal aposta 
do espaço é a música. É ela o elemento que confere a essência do espaço, o que se faz 
sentir, por exemplo, no facto de, por vezes, terem dois ou três concertos consecutivos.

Acho que é mesmo de destaque, acho que o Plano B sem a música não tinha a capacidade 
de se aguentar, porque o espaço é demasiado grande. O espaço foi feito a pensar na música, 
e sem a música era difícil isto ser o Plano B. Acho que já era outra coisa.
Bruno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 4, 29 anos, Gestor, Programador e 
Arquitecto, Licenciado, Porto

Figura 7.65: Esboço do quadro interaccional do Plano B (piso inferior)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Desta forma, a análise da programação do Plano B permite constatar que, à semelhança 
do que acontece no Pitch, são os ritmos mais dançantes que predominam, seja na sua 
vertente mais electrónica, seja numa versão mais ligada à música negra. É frequente, numa 
mesma noite, o Plano B criar, nas duas salas do piso inferior, ambientes musicais distintos, 
por vezes mesmo opostos, que permitem aos seus visitantes uma itinerância musical ao 
longo da noite44. Assim, o electro/dança (nas suas dimensões mais vanguardistas asso-
ciadas ao techno, new rave e house) é o género musical que mais se evidencia no Plano 
B, representando 39,55% do total dos géneros presentes no espaço, seguido do soul/

44 Sala Cubo: electrónica, electro, electro-techno, house, numa vertente não comercial; propostas mais arrojadas. Sala 
Palco: sonoridades mais retro e “confortáveis”, desde o punk ao soul, passando pelos 80’s, pelo disco e pelo rock.



1092

funk/disco (26,71%)45. 

Figura 7.66: Posicionamento da programação do Plano B por géneros e subgéneros musicais dos eventos 
entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)
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Independentemente do género, por norma, estamos perante uma lógica de oferecer a 
melhor qualidade ao preço mais baixo possível, com o intuito de democratizar a cultura e/ou 
o entretenimento. Ao mesmo tempo, é notória a preocupação em não oferecer conteúdos 
demasiado autistas. Isto é, a programação é o resultado quer das propostas que o espaço 
recebe, quer do trabalho de pesquisa do responsável pela programação musical, que afirma 
também gostar de testar projectos com que o espaço é confrontado. No fundo, a oferta do 
espaço resulta da combinação de gostos e sensibilidades estéticas das diferentes pessoas 
responsáveis pela programação e, para além da importante componente que as sessões 
de djing representam, os concertos são também um elemento extremamente importante 
para o Plano B, apostando-se aqui na conciliação da apresentação de nomes nacionais 
e internacionais já conceituados com novos projectos ou propostas menos conhecidas.

Aqui (…) não é bem um público-alvo mas em vez de andarmos atrás do público, se calhar 
tentamos que o público venha atrás, é dar um bocado… dar 50% daquilo que nós achamos 
que se deve dar e ter outros 50% de achar que devemos receber, não sei se me estou a 
fazer entender. Devemos ceder em algumas coisas, para não nos perdermos e não fazermos 
uma coisa demasiado autista, não é? Corremos esse risco… Mas ao mesmo tempo também 
gostamos de tentar marcar uma… ter uma identidade própria.
Bruno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 4, 29 anos, Gestor, Programador e 
Arquitecto, Licenciado, Porto

45 Ver Anexo 10, designadamente Anexo 10.B onde figura a programação do Plano B entre Dezembro de 2006 e 
Julho de 2008, inclusive. 
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Plano B, 18 de Julho de 2008

Nuno Coelho e Fabulosa Marquise (Cubo)

DJ Ride (sala Palco)

Descemos a Rua 31 de Janeiro em direcção ao Plano B. Pelo caminho, no quarteirão Marques 
da Silva, destaca-se a presença de várias vespas de cores diferentes que, por curiosidade, foi no 
início um dos símbolos associados ao Plano B. A chegada à rua Cândido dos Reis (2:30) coloca-
nos num outro contexto, não há uma vivência nocturna de rua e a entrada no Plano B, depois de 
um primeiro contacto com o segurança e a responsável pela porta, permite desde logo perceber 
que esta é uma noite pouco movimentada no espaço. Por comparação com os poucos passos 
que separam este espaço da movimentada rua Galeria de Paris, talvez o consumo obrigatório 
de 5€ seja um dos principais elementos dissuasores. Na sala do Palco encontra-se DJ Ride com 
um DJ set assente em sonoridades do hip hop e dub. Cerca das 02:15, a sala do Palco é ocupada 
apenas por 10 pessoas, destacando-se a presença de alguns jovens que exteriorizam, pela sua 
apresentação, uma inserção na tribo do hip hop. Mas esta é a sala que reúne um menor número de 
pessoas. No espaço do Cubo, ao comando de Fabulosa Marquise e Nuno Coelho, os sons electro 
revelam-se mais atraentes e potenciadores de uma vivência física da música. Junto à cabine de DJ 
encontram-se as caras que sempre se associam às noites destes DJ residentes, um público que se 
constitui de elementos do meio artístico, tanto em termos profissionais quanto de consumos de 
lazer, e já nosso conhecido. Quanto à forma como a música é recepcionada, no Cubo predomina 
a dança enérgica por parte de alguns. O facto desta ser uma noite com um público diminuto, face 
à dimensão do Plano B, é particularmente notório na zona de fumo, noutras noites espaço sempre 
repleto e hoje assumido como espaço de circulação onde poucos optam por permanecer. A sala 
de espelhos parece hoje assumir-se como o cartão de visita do Plano B, uma vez que provoca 
algum espanto a turistas que aqui entram acompanhados de amigos, que comentam a dimensão, 
o traçado arquitectónico e a própria opção pelos espelhos como elemento decorativo dominante. 
É um lugar onde hoje se permanece à conversa, sendo de destacar que, pelas poucas pessoas 
presentes no espaço, a conversa se faz em torno das mesas existentes, apenas se encontrando 
de pé aqueles que se dirigem momentaneamente ao balcão de bar. Voltando à rua, um grupo 
de jovens amigos de Braga interpela-nos no sentido de descobrir lugares da noite do Porto. A 
presença destes amigos que se dirigem ao Porto exclusivamente para sair, e fazem-no vindo à 
Baixa, é um pequeno elemento que aponta para o facto de a circulação de pessoas nesta zona da 
cidade não se constituir apenas de pessoas do Porto, denotando também um carácter atractivo 
para provenientes de outras zonas limítrofes. A hora avançada na noite, 4h, permite constatar que 
a presença na Rua Galeria de Paris não é de passagem nem de início de noite, tal como acontece 
na zona do Piolho, que a esta hora se encontra vazia apenas ocupada pelos vestígios do acentuado 
consumo de cerveja. A Galeria de Paris encontra-se igualmente repleta tal como quando aqui 
chegamos, verificando-se mesmo um movimento de algumas pessoas que, dirigindo-se ao Plano 
B e tomando conhecimento do consumo obrigatório, optam por vir para a rua Galeria de Paris. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

A localização no centro da cidade, numa área acessível do ponto de vista dos transportes 
e com todo um valor simbólico e arquitectónico, não aconteceu de forma aleatória. Pelo 
contrário, desde o início, a localização foi algo extremamente planeado, no sentido de 
inserir este novo espaço num eixo ou área estratégicos. Mais do que isso, a vontade de 
dinamização desta área da cidade e de atracção de pessoas que a efectivamente a viven-
ciam, por oposição ao seu abandono e decadência, é assumida como uma das razões que 
justifica a localização do Plano B, não descurando obviamente uma clara consciência da 
importância da concentração de um dado tipo de oferta numa determinada área, como 
factor de atracção de pessoas. E a avaliar pela quantidade de espaços de diversão noc-
turna que entretanto proliferaram na área envolvente, o raciocínio acerca das vantagens 
da concentração parece estar certo.
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Depois começámos a procurar espaços, fizemos um género de estudo de mercado, pegámos 
nas listas telefónicas, marcámos com marcadores os sítios que havia à noite, os sítios onde 
gostávamos de ir, traçámos eixos, percursos, e tentámos no meio dessa trama descobrir 
um sítio onde fizesse sentido abrir um espaço novo. Aliás, nós escolhemos este sítio aqui na 
Baixa porque um dos nossos objectivos era trazer as pessoas para aqui. Temos uma cidade 
tão bonita, completamente abandonada, não tem nada aqui nas ruas! Foi isso também um 
dos nossos objectivos: tentar pôr as pessoas aí à noite a andar a pé, como acontece em 
qualquer cidade europeia.
Bruno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 4, 29 anos, Gestor, Programador e 
Arquitecto, Licenciado, Porto

Figuras 7.67: Pormenor do bar principal do piso inferior do Plano B

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

O “sucesso” do Plano B e a atenção mediática que desperta contribuem para a percepção 
de que este tem um lugar importante na vida cultural da cidade. Não só é visto como um 
impulsionador do aparecimento de outros projectos nas áreas mais próximas, como, em 
conjunto com esses mesmos projectos e de forma concertada com entidades como a SRU 
Porto Vivo, tem contribuído para uma valorização e consciencialização da importância e 
das potencialidades da Baixa. E tal é conseguido através da sua programação regular, bem 
como de iniciativas pontuais, mas já com sucesso confirmado nas sucessivas edições, como 
o festival de rua “Se Esta Rua Fosse Minha…”, que envolve diferentes espaços e projec-
tos da Rua Cândido dos Reis, procurando trazer de novo vida a esta área da cidade. Este 
contexto de interacção é perspectivado, por parte dos seus responsáveis, como qualquer 
produto que tem o seu público-alvo, embora no caso deste espaço seja difícil a definição 
do seu, em termos etários e classistas. No entendimento do programador do espaço, 
tratam-se de públicos “descontraídos, que gostam do espaço e de ser surpreendidos”, 
sendo também possível aventar a hipótese do estrato etário mais representativo se situar 
entre os 20 e os 35 anos, embora o espaço também seja frequentado por pessoas com 
40 ou até 60 anos. 
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Não temos um público-alvo mas acho que acima de tudo são pessoas que são descontraídas, 
que gostam de estar num espaço descontraído, de ser surpreendidas, às vezes. Passa por 
aí, não temos propriamente um segmento etário e económico definido.
Bruno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 4, 29 anos, Gestor, Programador e 
Arquitecto, Licenciado, Porto

Em termos de segmentos económicos temos, como eu costumo dizer... Uma vez vi uma 
frase, já não me lembro onde… Vai desde o freak ao chic.
Bruno, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 4, 29 anos, Gestor, Programador e 
Arquitecto, Licenciado, Porto

E o ano não termina sem rumarmos de novo a Lisboa, à zona de Santos, para conhecer 
o Mini Mercado, que surge na sequência do encerramento do Clube Mercado, na Rua das 
Taipas. Assistimos, pois, à continuidade de um mesmo conceito, ainda que num espaço 
de menor dimensão, onde anteriormente funcionara o Fluid. Trata-se de um pequeno 
bar, que se enquadra no conceito small is beautiful e cujo principal motivo de criação se 
prende, assumidamente, a um desejo de ganhar dinheiro com o negócio da noite, através 
de uma aposta musical de qualidade, exigente e activa. Tendo herdado do Fluid o estilo 
vintage e a iluminação intimista, o Mini-Mercado mantém uma atmosfera típica de um 
cabaret, onde predominam os tons vermelhos e apontamentos decorativos glamorosos 
(gravuras de pin ups) criando um ambiente “anos 50”. Aliás, este era o principal objectivo 
em termos estéticos, não tendo havido nunca a intenção de fazer um grande investimento 
na criação de uma estética diferente, até porque esta nunca foi uma dimensão indispen-
sável na concretização do projecto.

A música é apresentada como ocupando o lugar primordial no Mini Mercado, que 
apenas existe por ela. Sem espaço para actuações ao vivo, a música preenche o espaço 
através das sessões de djing nas quais se consegue vislumbrar um padrão estilístico, ainda 
que diversificado. Assim, a análise da sua programação permite constatar sobretudo o 
destaque do electro/dança, que representa 26,49% do total dos géneros presentes no 
espaço, seguido pelos ritmos do hip hop/rap/r’n’b (18,81%), pelas sonoridades soul/funk/
disco (18,67%) e, ainda que de forma menos expressiva, pelo punk/new wave/ska (12,29%). 
O objectivo é mesmo explorar as novas tendências musicais, nos vários géneros, mas sem-
pre numa vertente muito dançável e mantendo a qualidade como o principal critério de 
selecção. Dentro desta paleta diversificada de géneros musicais, estes são frequentemente 
organizados em noites temáticas, como a dos “Sons Em Movimento”, que ganha forma 
pelo que de mais recente é produzido no âmbito dos movimentos urbanos e mesmo do 
“movimento do gueto” (hip hop, funk, baile funk, kuduro progressivo, bmore club, Miami 
bass, dubstep, drum’n’bass).
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Nós trabalhamos, dentro das novas tendências, vários estilos musicais, desde o hip hop, ao 
trip hop, ao drum’n’bass, ao funk, ao electro. Temos noites específicas para cada um desses 
registos e as pessoas escolhem ao que pretendem vir mas sabem que, dentro do género, 
vão ter aqui a nata. (…) Temos uma noite específica para a cena dos anos oitenta, temos 
uma noite específica para a cena do rock e depois o resto entra numa coisa mais regular, 
que é mais a cena do breakbeat, do gueto.
Sérgio, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 16, 30 anos, Programador, Produtor 
e DJ, Frequência Universitário, Lisboa

Figura 7.68: Pormenor do bar do Mini Mercado, Festa Party Glass

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Mini Mercado, 09 de Junho de 2008

Party Glass

É possível avistar o desenvolvimento de dinâmicas de sociabilidade em torno da música, mas 
que utilizam suportes complementares ao próprio corpo, e a este respeito é importante referir 
a presença de um casal que faz um uso intenso, enquanto dança, de uma bisnaga de água e de 
uma máquina fotográfica. Assim, desafiam os clientes a abrir a boca e a fazer desta um alvo para 
a água que sai da bisnaga, que é manipulada pela mulher enquanto que o homem vai registando 
tudo isso de forma compulsiva na máquina fotográfica. Lá fora, no exterior do Mini Mercado, o 
habitar do ambiente envolvente é feito sobretudo por jovens do sexo masculino em torno dos 20 
anos (alguns dos entrevistados admitem associar a cena de Santos a “putos”). O consumo incide 
na cerveja, que nos parece ser motivado pela sua acessibilidade económica, o que é comprovado 
pela existência de um anúncio que indica “Happy Hour: imperial a um euro até à 1h”. Uma incursão 
diária pelo Bairro Alto permite ver vários anúncios similares, com a diferença de que estes nem 
sequer apontam limite horário. Também podemos observar a projecção de imagens na zona do 
bar, que incidem na sessão de fotos ligadas aos anos 50, ao Bugs Bunny. No espaço predominam 
os espelhos e o vermelho, que combinam com as poltronas que se posicionam junto à janela, 
assim como com as suas marcantes cortinas de veludo vermelhas. Quando entrámos no espaço, 
por volta das 00h30m, estavam cerca de 35 a 40 pessoas, equilibradamente distribuídas entre 
homens e mulheres. Na cabine de som actuava uma dupla de DJ do Porto, os Black Disco, que 
incidiam no electro e no techno. Facilmente nos apercebemos que estávamos perante uma Party 
Glass, pois em cima do balcão, estava uma corda com óculos coloridos à venda (“Party Glasses a 
partir de 15 euros”), numa lógica new rave e “à Klaxons”. Hoje o Mini Mercado é essencialmente 
frequentado pelo público jovem entre os 18 e os 30 anos. Por volta das 02h45, o espaço começa 
a ficar vazio e as portas estão fechadas por causa do barulho. Nesta altura, já o responsável pelo 
espaço e DJ circula pelo espaço dançando e cumprimentando as pessoas e envergando, também 
ele próprio, uns Party Glasses. 
Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

A programação resulta da combinação das propostas recebidas do exterior com o gosto 
pessoal do programador, ainda que por vezes seja difícil conciliá-los com aquele que é o 
conceito do espaço. Num futuro próximo espera-se que os DJ internacionais façamr parte 
da agenda do Mini Mercado, ao lado dos nomes nacionais, muitos dos quais em ascensão, 
para além daqueles que são já residentes da casa, como o DJ Manaia, J:K (outro dos sócios 
do espaço), Pan Sorbe, Mister Cheeks e DJ Ride.
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Figura 7.69: Esboço do quadro interaccional do Mini Mercado e pormenor da decoração do Mini Mercado 
(abaixo)

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Sim, recebo [propostas], só que é complicado conseguir… Há um rastreio que eu faço, mas, 
mesmo às vezes, aquilo que eu gosto é complicado conciliar com o que nós queremos fazer 
aqui. Há coisas boas mas não faz sentido. Há muito mais respostas negativas da minha parte 
do que positivas, mas isso é porque não há hipótese. Se tivéssemos mais três andares, se 
calhar, dava. Não sei.
Sérgio, Espaço de Fruição/Divulgação Musical, Espaço 16, 30 anos, Programador, Produtor 
e DJ, Frequência Universitário, Lisboa
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Considerando que Lisboa, ao contrário do Porto, funciona por núcleos de diversão 
nocturna (Bairro Alto, Santos, Cais do Sodré), o responsável pelo Mini-Mercado admite 
que os espaços da capital são menos afectados pelos fenómenos cíclicos de moda, pelo 
que desta forma se torna também mais fácil o Mini-Mercado assumir-se como um local 
de referência na área da cidade. Ao abordarmos os públicos deste espaço, é necessário 
operar uma distinção entre a localização anterior do espaço e a actual. Assim, na anterior 
localização, os públicos que frequentavam o espaço procuravam tendencialmente concertos 
de música ao vivo. Na actual localização, existe porventura uma postura mais hedonista 
e de fruição da música pela dança e sociabilidades permitidas pelo DJ set. Aqui assume 
particular importância a apresentação de si pelas roupas e artefactos, indo especificamente 
ao encontro da afirmação de que “a música pop desempenha um papel importante no 
shop-windowing e na venda de roupas (algumas estrelas pop e rock são consideradas como 
fashion leaders) e, por sua vez, o vestuário é visto como uma parte central na significância 
da música pop” (McLaughlin, 2000:264). É necessário incidir a atenção na textualidade 
(mutável) da música pop, que integra o vestuário e a moda, problematizando a ideia da 
sua autenticidade e vinculação “fiel” à música. Como deixamos antever no registo etno-
gráfico, o Mini Mercado é frequentado por um público que podemos qualificar de jovem, 
com maior incidência no intervalo etário que medeia os 18 e os 30 anos, essencialmente 
feminino, “qualificado e que frequenta a universidade”. Na perspectiva do nosso inter-
locutor, também DJ, durante a semana trata-se de um público essencialmente urbano, 
ao passo que ao fim-de-semana se nota uma maior mistura relativamente à proveniên-
cia geográfica das pessoas. Em relação à noite, de uma forma geral, estamos perante 
cerca de 80% do público para o qual é indiferente o género musical que predomina nos 
espaços, frequentando-os simplesmente para se divertirem e porque gostando espaço 
e do ambiente. Ou seja, não é a música que os move, sobretudo quando se consideram 
nomes nacionais. Os restantes 20% são musicalmente mais interessados e informados e 
são aqueles que acabam por se enquadrar numa determinada cultura urbana. 

Figura 7.70: Posicionamento da programação do Mini Mercado por géneros e subgéneros musicais dos even-
tos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)
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Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1101

7.2. Práticas, gostos e fruições musicais nas cidades: 
um ensaio tipológico dos públicos de uma cena

Quem são os frequentadores dos espaços de fruição e divulgação musical46 do Porto e 
de Lisboa? Idalina Conde, no seu diagnóstico acerca das práticas culturais em Portugal, 
contrapõe entre as práticas culturais indoors, ligadas às práticas domésticas, e as práticas 
outdoors, ligadas às «saídas culturais» (1997)47. Esta autora48 considera que existe, na socie-
dade portuguesa actual, um deficit de práticas fora da esfera dos equipamentos e práticas 
domésticas, fora da privatização e da massificação cultural (Idem, Ibidem). Sempre que se 
entra no universo das «saídas culturais» este é marcado por uma exiguidade de públicos 
assíduos e por algumas perdas em certas áreas, nomeadamente no teatro e no cinema49. 

A Sociologia da Cultura assenta na construção de um modelo explicativo dos públicos e 
dos consumos culturais nos seguintes pilares: a relação dos consumos culturais, em sentido 
estrito, com o universo dos lazeres, de modo a captar os estilos de vida; a relação entre 
o sistema de obras e bens culturais e o sistema de consumos e gostos, de modo a relevar 
as hierarquias entre os sistemas e a lógica da distinção social; a correspondência entre 
a classificação do sistema de obras e bens (por exemplo, a cultura erudita versus outras 
formas culturais) e o sistema de procuras, com destaque para a posição social dos indiví-
duos e grupos, ou seja, o lugar que ocupam na hierarquia social (Silva [et al.], 2000:31-32). 

No contexto da sociedade portuguesa, e com base nos estudos que incidem nas práticas 
culturais, vislumbram-se três cenários distintos: a massificação introduzida pela cultura 
mediática e que se faz sentir especialmente no espaço doméstico; o universo de produções 
mais especializadas e eruditas que implicam uma procura especificamente cultural; e as 
actividades associadas às indústrias do lazer e do entretenimento. As práticas outdoors que 
pretendemos analisar, neste ponto, situam-se neste último cenário, partindo da hipótese de 
que têm vindo a intensificar-se na última década em Portugal, sobretudo em Lisboa e no 
Porto, e de que as procuras por espaços de fruição musical «ao vivo» se congregam nelas. 

46 A designação “espaços de fruição e divulgação musical” é da nossa autoria e serve para apelidar os espaços 
analisados da forma mais completa possível segundo o entendimento que fizemos deles. 

47 Refira-se que esta tipologia de tempos livres que formula a relação indoors/outdoors é da autoria de José Machado 
Pais inspirada no trabalho de Lalive d’Épinay (Conde, 1997:47).

48 A mesma linha de problematização é seguida em outros estudos (Cfr. Lopes, 2000; Abreu, 2001; Silva [et al.], 
2000; (Silva [et al.], 2002b).

49 Tal como refere João Teixeira Lopes: “Em síntese, pode-se afirmar que os espectáculos públicos, associados a 
um certo tipo da chamada «cultura de saídas», sofrem durante a década 1985-1995, um recuo considerável, em 
especial se atentarmos no número de espectadores” (Lopes, 2000:89). 
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7.2.1. Perfil sociográfico dos frequentadores 
dos espaços de divulgação e fruição musical

No decurso da nossa pesquisa, podemos identificar de forma directa uma tendência 
de delineamento da sociografia dos públicos dos espaços de fruição e divulgação musical 
das cidades do Porto e de Lisboa. Assim e primeiramente no caso do Porto, é obrigató-
rio determo-nos numa grande linha tendencial assente num público maioritariamente 
masculino50, residente em território nacional, proveniente do Grande Porto (83,1%) e 
especificamente dos concelhos do Porto (39,6%), de Vila Nova de Gaia (15,1%) e de 
Matosinhos (9,7%). Trata-se de um conjunto de agentes sociais maioritariamente inseridos 
em agregados familiares de dimensão intermédia51, portadores da condição de jovens 
a iniciar a vida adulta52 (64,2% dos inquiridos trabalham face a 29,1% que estudam53), 
muito qualificados (forte presença de estudantes universitários e de licenciados54, 33,9% 
e 37,2% respectivamente) e proveniente de um lugar classe de origem elevado (assente 
maioritariamente na PBIC [26,4%] e na PBTEI [25,8%])55, permitindo reconhecer alguns 
fenómenos de mobilidade social ascendente dos pais para os filhos (repare-se nos valores 
assumidos pelo lugar de classe de família do inquirido, PBIC [33,4%] e PBTEI [30,1%])56. 

Do ponto de vista das condições profissionais, predomina, nos inquiridos e no seu con-
texto familiar, o trabalho por conta de outrem57 e uma expressão pouco acentuada de 
desemprego58. Se observarmos os padrões qualificacionais que se revelaram ao nível dos 
grupos profissionais, podemos compreender que estamos perante um grupo predominan-
temente composto por inquiridos pertencentes aos especialistas das profissões intelectuais 
e científicas e técnicos e profissionais de nível intermédio, num quadro de um contexto 
familiar cujos referidos grupos profissionais assumem, também, destaque em ambos os 
pais, mas acompanhado de uma relevância significativa de grupos profissionais associados 

50 À excepção dos frequentadores do espaço Maus Hábitos, no qual 52,4% dos inquiridos são do sexo feminino. 

51 A média de membros do agregado familiar é de três elementos, acima da média nacional que se fica nos 2,7. 
No conjunto dos espaços do Porto, mais de metade dos inquiridos integra-se em agregados constituídos até três 
membros inclusive (numa percentagem cumulativa de 62,3%), sendo que os agregados de quatro elementos 
também assumem percentagem significativa (25,9%). O Porto verifica, de facto, uma tendência de agregados de 
maior dimensão face a Lisboa, registando apenas 18,2% de inquiridos a viverem sozinhos. Importa destacar dois 
espaços que se distanciam um pouco desta caracterização, apresentando percentagens mais elevadas de agrega-
dos de menor dimensão: o Passos Manuel e o Plano B, com 49,3% e 50,9%, respectivamente, dos seus inquiridos 
inseridos em agregados de dois elementos. 

52 Cfr. Roberts & Parsell (1990).

53 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.F, 11.G e 11.H.

54 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.I, 11.J e 11.L.

55 Cfr. Anexo 11, Tabela 11.AC.

56 Cfr. Anexo 11, Tabela 11.AB.

57 O trabalho por conta de outrem é a situação na profissão predominante dos inquiridos e da sua esfera familiar em 
todos os espaços. Ainda assim, importa referir as percentagens de trabalho por conta própria, as quais se situam 
na ordem dos 14,5% no inquirido e 15,5% na mãe e ascendem aos 20,5% no pai. A situação de patrão verifica-se 
igualmente, embora com baixa significância na mãe (3,8%) e no pai (8,6%). No que respeita à presença de espaços 
que assumam valores distintos do padrão médio, importa destacar o Passos Manuel, com 28,7% dos inquiridos a 
trabalharem por conta própria, por contraposição ao Uptown, com 3,9%.

58 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.V, 11.W e 11.X.
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a menores padrões qualificacionais, como sejam o pessoal dos serviços e vendedores, 
para ambos os progenitores, e o pessoal administrativo e similares, no caso da mãe, e os 
operários industriais e da agricultura e da pesca, no caso do pai59. 

Tabela 7.1: Distribuição por género dos frequentadores dos espaços de divulgação e de fruição musical por 
cidade (em percentagem)

Género do inquirido Porto Lisboa

Masculino 56,6 57,0

Feminino 43,4 43,0

Total (N) 1024 1141

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Tabela 7.2: Distribuição da condição perante o trabalho dos frequentadores dos espaços de divulgação e de 
fruição musical por cidade (em percentagem)

Condição perante o trabalho Porto Lisboa

Trabalha 64,2 69,4

Estuda 29,1 20,0

Estuda e trabalha 0,0 1,1

Desempregado(a) à procura 1º emprego 2,9 0,2

Desempregado(a) à procura novo emprego 3,8 7,9

Ocupa-se das tarefas do lar (nunca trabalhou) 0,0 0,3

Reformado(a) 0,0 0,3

Inválido(a) 0,0 1,1

Total (N) 1024 1141

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

As semelhanças do posicionamento dos indicadores sociográficos de Lisboa face ao 
Porto são assinaláveis. Assim, em Lisboa encontramos uma representação mais elevada 
de respondentes do género masculino60, de nacionalidade portuguesa e provenientes 
da região da Grande Lisboa (85,5%), onde é fundamental o peso dos agentes sociais 
residentes no concelho de Lisboa (56,7%) face aos residentes em outros concelhos da 
GAML (Oeiras, Sintra e Cascais). Um traço importante situa os inquiridos em agregados 
familiares de menor dimensão do que no Porto61, partilhando da condição de jovens a 
iniciar a vida adulta (69,4% dos inquiridos trabalham, face a 20,0% que estudam62) e de 

59 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.P. 11.Q e 11.R. 

60 Com a excepção dos frequentadores do Cabaret Maxime, onde 52,3% dos inquiridos são do sexo feminino. Ver 
Anexo 11, Tabela 11.B.

61 A média de membros do agregado é de 2,35, variando entre um e 12 membros com um desvio padrão de 1,3; 
números abaixo da média nacional que se fica nos 2,7, variando entre 1 e 12 membros com um desvio padrão de 
1,4. No conjunto dos espaços de Lisboa mais de metade dos inquiridos integra-se em agregados constituídos até 
dois membros inclusive (numa percentagem cumulativa de 58,6%), sendo de destacar que 35,0% dos inquiridos 
vivem sozinhos. 

62 Cfr. Anexo 11, Tabela 11.F, 11.G e 11.H.
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forte capital escolar (intensa presença de licenciados e de estudantes universitários63). 
Ao nível profissional, prevalece, tanto nos inquiridos como no seu contexto familiar, o 
trabalho por conta de outrem64. Mais uma vez, os padrões qualificacionais se revelam 
ao nível dos grupos profissionais, pois os inquiridos assumem-se dentro das categorias 
dos especialistas das profissões intelectuais e científicas e técnicos e profissionais de nível 
intermédio perante um contexto familiar onde os referidos grupos profissionais assumem 
também destaque em ambos os pais65. Todo este capital qualificacional e escolar releva 
para o posicionamento dos inquiridos em pertenças de classe associadas à PBIC e à PBTEI, 
no inquirido66 (na ordem dos 37,4% e 29,8%, respectivamente) e no grupo doméstico (na 
ordem dos 27,5% e 21,9%, respectivamente)67.

Tabela 7.3: Distribuição dos graus de escolaridade dos frequentadores dos espaços de divulgação e de frui-
ção musical por cidade (em percentagem)

Grau de escolaridade do inquirido Porto Lisboa

Nenhum 0,1 0,2

Grau de escolaridade menor 9.º Ano (3.º Ciclo Ensino Básico) 1,2 0,7

3º Ciclo do Ensino Básico (ou grau correspondente) Completo 4,5 2,4

Ensino Secundário ou Profissional (12.º Ano) 13,6 18,2

Frequência Universitária 33,9 20,7

Curso Médio 2,1 3,4

Bacharelato 0,5 0,1

Curso Superior 37,2 42,8

Pós-Graduação (Mestrado ou Doutoramento) 7,0 11,6

Total (N) 1024 1141

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

63 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.M, 11.N e 11.O. 

64 O trabalho por conta de outrem é a situação na profissão predominante dos inquiridos e da sua esfera familiar 
em todos os espaços. Ainda assim, importa referir as percentagens de trabalho por conta própria, as quais se situam 
na ordem dos 13,9% no inquirido (de 7,0% no Mini Mercado a 23,3% no Europa); na mãe estamos perante um 
valor de 19,0% (de 14,4% no Incógnito a 26,5% no Mini Mercado), ascendendo a 24,2% no pai (oscilando entre 
os 17,8% no Europa aos 28,9% no Left). Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.Y, 11.Z e 11.AA. 

65 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.S, 11.T e 11.U.

66 Cfr. Anexo 11, Tabela 11.AD.

67 Cfr. Anexo 11, Tabela 11.AE.
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Tabela 7.4: Distribuição das profissões por grandes grupos dos frequentadores dos espaços de divulgação e 
de fruição musical por cidade (em percentagem)

Grupos profissionais Porto Lisboa

Não se aplica 30,6 21,6

Dirigentes 4,4 4,6

Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 31,3 35,6

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 18,1 23,4

Pessoal Administrativo e Similares 3,9 5,3

Pessoal dos Serviços e Vendedores 10,2 6,7

Operários Industriais da Agricultura e da Pesca 1,6 0,0

Operários, artífices e trabalhadores similares 0,0 1,3

Operadores de Instalações e máquinas e trabalhadores de montagem 0,0 1,1

Trabalhadores não qualificados 0,0 0,4

NS/NR 0,1 0,0

Total (N) 1024 1141

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Este retrato tendencial dos públicos que frequentam os espaços de divulgação musical 
e sociabilidades nocturnas do Porto e de Lisboa leva-nos a concluir que estamos perante 
um conjunto de agentes sociais onde são visíveis os efeitos geracionais de uma «cultura 
de saídas», em virtude da sua maior disponibilidade temporal e etária. Patenteiam-se 
ainda os efeitos do processo de massificação escolar levando a que as populações mais 
jovens na pirâmide etária sejam as mais escolarizadas e, concomitantemente, assistimos a 
uma melhoria das qualificações profissionais e uma sustentação de alguns processos de 
mobilidade social no sentido ascendente (Silva [et al.], 2002b:110). Como já fomos fazendo 
referência, a sociedade portuguesa, nos últimos 30 anos, foi objecto de uma “mudança 
rápida, intensa e alargada” (Silva, 2006:128). Alguns dos limiares dessa mudança podem 
ser fixados na alteração dos comportamentos demográficos, na alteração das estruturas e 
da organização das famílias, na composição da população activa, na estrutura de classes, 
na estrutura económica, na evolução das taxas de escolaridade, entre outras (Silva [et al.], 
2002b; Silva, 2006), e parecem-nos axiomáticos os impactos dessas mudanças sobre a 
estrutura social da população em análise. 

Tabela 7.5: Distribuição dos grupos etários dos frequentadores dos espaços de divulgação e de fruição musi-
cal por cidade (em percentagem)

Grupos etários Porto Lisboa

14-17 Anos 2,7 1,7

18-22 Anos 24,0 15,4

23-26 Anos 29,4 20,9

27-30 Anos 20,1 27,5

31-36 Anos 15,5 23,0

37-40 Anos 4,4 5,4

>=41 Anos 3,9 6,1

Total (N) 1024 1141

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008



1106

Não obstante a juventude assumir-se como a condição que mais tem vindo a amortecer 
as desigualdades de género (Silva [et al.], 2002b:110), estamos perante uma população 
ainda maioritariamente masculina, não sendo despiciendo recordar alguns dos entraves 
à participação das mulheres no caso do mundo do rock e das saídas com propósitos de 
fruição lúdica em torno da música (Davies, 2001). Esta mesma tendência foi já prefigurada 
num estudo anterior (Silva [et al.], 2000), pois no que dizia respeito às indústrias culturais 
como o cinema e o disco (indicadores tais como, compra regular de discos, a frequência 
de discotecas e de bares com ambiente musical) releva a barreira do género, ou seja, a 
condição de mulher acarreta uma limitação no caso de práticas interligadas com a saída 
para o exterior. Na senda desse mesmo estudo, notabilize-se que, entre o público por-
tuense, o rock é nitidamente uma prática juvenil e masculina, em confronto com o público 
da música clássica; este facto deriva de um “duplo padrão de moralidade que leva as 
mulheres a confinarem-se ao espaço doméstico-residencial, enquanto que os homens se 
abrem muito mais ao espaço exterior” (Lopes, 2000:102).

Tabela 7.6: Distribuição do lugar de classe de família dos frequentadores dos espaços de divulgação e de 
fruição musical por cidade (em percentagem)

Lugares de classe Porto Lisboa

Burguesia Empresarial e Proprietária (BEP) 4,6 1,7

Burguesia Dirigente (BD) 3,6 4,5

Burguesia Profissional (BP) 15,4 15,6

Burguesia Dirigente e Profissional (BDP) 0,0 0,1

Pequena Burguesia Intelectual e Científica (PBIC) 33,4 36,9

Pequena Burguesia Técnica e Enquadramento Intermédio (PBTEI) 30,1 29,3

Pequena Burguesia Independente e Proprietária (PBIP) 4,8 2,3

Pequena Burguesia Agrícola (PBA) 0,1 0,0

Pequena Burguesia Proprietária e Assalariada (PBPA) 0,9 1,1

Pequena Burguesia de Execução (PBE) 5,0 4,6

Operariado Industrial (OI) 1,7 2,5

Operariado Pluriactivo (OP) 0,5 0,2

NS/NR 1,5 0,0

Total (N) 1024 1141

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008
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Tabela 7.7: Distribuição do lugar de classe de origem dos frequentadores dos espaços de divulgação e de 
fruição musical por cidade (em percentagem)

Lugares de classe Porto Lisboa

Burguesia Empresarial e Proprietária (BEP) 8,5 5,2

Burguesia Dirigente (BD) 4,7 6,7

Burguesia Profissional (BP) 15,9 16,1

Burguesia Dirigente e Profissional (BDP) 0,0 0,2

Pequena Burguesia Intelectual e Científica (PBIC) 26,4 26,4

Pequena Burguesia Técnica e Enquadramento Intermédio (PBTEI) 25,8 21,1

Pequena Burguesia Independente e Proprietária (PBIP) 6,1 6,0

Pequena Burguesia Agrícola (PBA) 0,1 6,3

Pequena Burguesia Proprietária e Assalariada (PBPA) 2,7 5,4

Pequena Burguesia Agrícola Pluriactiva (PBAP) 0,2 0,5

Pequena Burguesia de Execução (PBE) 3,2 3,8

Operariado Industrial (OI) 4,6 3,7

Operariado Pluriactivo (OP) 1,9 0,9

NS/NR 0,0 3,8

Total (N) 1024 1141

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Ao indagarmos os recursos qualificacionais e profissionais da população em análise, não 
podemos deixar de referir que se aproximam de um universo cultural distintivo, tal como 
tem sido comprovado por alguns estudos (Silva [et al.], 2000), contemplando, em termos 
de indicadores, a ida a museus de arte, a exposições de pintura/escultura, e fotografia, 
a concertos de música clássica/jazz/música moderna (rock ou pop), a espectáculos de 
música ligeira, teatro e a leitura de livros. Genericamente, no quadro do público portuense, 
as categorias sobre-representadas são os quadros intelectuais e científicos (em todas as 
actividades), os profissionais liberais (excepto na música ligeira), os estudantes (excepto, 
na música clássica), os quadros médios (excepto na música ligeira e teatro); e as categorias 
sub-representadas abarcam os empregados, operários, reformados e domésticas (Idem, 
Ibidem). Em termos genéricos, e na esteira de outros estudos68, na composição do público 
em estudo releva hipoteticamente a correlação entre a condição social e o consumo cul-
tural. Assim, os dados alvitram para uma tendência que insufla a recomposição social em 
termos de grupos qualificados, do ponto de vista escolar e profissional, demonstrando 
que, na justificação de percursos de mobilidade social ascendente serão muito importantes 
a actividade empresarial e a escolarização superior (Silva, 2006:129).

68 Os estudos “mostram, em particular, que este consumo tende a ser mais regular e intenso entre os grupos 
detentores de mais elevados diplomas escolares; entre os grupos socioprofissionais de actividade técnica, científica 
e liberal; e entre os jovens, designadamente, os estudantes do ensino superior” (Silva [et al.], 2000:10).
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Devemos ainda recordar-nos que o exame destas questões não deve descurar a forma 
como estão organizados os mercados da cultura, ainda que as práticas e os consumos 
culturais não se resumam a simples relações de oferta e procura de bens. Neste caso, a 
preocupação é a de analisar a inscrição sócio-espacial específica destes mercados cultu-
rais, pois o estudo das práticas culturais em espaços urbanos é particularmente relevante 
porque a cidade é, desde logo, um pólo de criação e produção cultural. Daí que seja 
muito importante assinalar a proveniência geográfica da população em análise, esta é 
oriunda das envolventes metropolitanas, mas, no caso de Lisboa, com maior intensidade 
do próprio concelho, anunciando eventualmente mercados e ambientes culturais urbanos 
mais densos e fortes, pois sabemos que a maior oferta de um determinado bem cultural 
pode não se reflectir numa maior procura desse mesmo bem; tal depende, em grande 
medida, do ambiente e contexto cultural da cidade (Abreu, 2001).
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Figura 7.70: Rede de atractividade concelhia de alguns espaços portuenses de fruição e divulgação musical (em número)
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Figura 7.71: Rede de atractividade concelhia de alguns espaços lisboetas de fruição e divulgação musical (em 
número)
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A linha tendencial traçada permite a enunciação de modulações específicas em função 
da sua inscrição nos 17 espaços investigados. A primeira situar-se-á no que poderemos 
apelidar de público jovem a iniciar a vida adulta. Desta feita, a idade média dos inquiridos 
dos espaços do Porto situa-se nos 26,86 anos (M = 26,86; DP = 6,494), oscilando entre 
os 16 aos 60 anos69 Numa lógica comparativa, os espaços que revelam padrões etários 
mais juvenis são o Contagiarte, o Uptown, o Pitch e o Maus Hábitos por contraposição aos 
restantes. De forma análoga, a idade média dos inquiridos dos espaços de Lisboa situa-se 
nos 28,97 anos, variando entre os 16 aos 70 anos (M = 28,97; DP = 7,067), operando-
se uma certa diferenciação por espaços, pois o Mini Mercado e o Music Box assinalam 
públicos mais jovens. Será importante esclarecer um pouco mais a relação entre juventude 
e «cultura de saídas»70. 

Ora, em termos gerais, a estrutura do público das «saídas» musicais e lúdicas portuense 
e lisboeta evidencia especificidades juvenis demonstrando a existência de “um peso 
específico da idade: de um lado, a disponibilidade física e social para o entretenimento 
no exterior e a maior mobilidade pessoal; do outro, a sucessão de correntes de gosto e 
a transformação dos padrões de consumo cultural, com uma polarização reforçada na 
música e no audiovisual” Silva [et al.], 2000:51). A importância que, de uma maneira geral, 
os jovens atribuem à convivialidade pode interpretar-se como um signo geracional próprio 
das culturas juvenis. É em redor das actividades de lazer que a juventude ganha, em certo 
sentido, especificidade unitária, mas é igualmente a partir dessas actividades que melhor 
podemos compreender as diferentes culturas juvenis e, a partir destas, a juventude na 
sua diversidade: “a convivialidade juvenil e os próprios grupos de amigos encontram-se 
estreitamente dependentes de mecanismos classistas de regulação e socialização familiares, 
bastando referir a natureza fortemente endoclassista dos grupos de amigos nos quais se 
integram os jovens das comunidades estudadas” (Pais, 1993:131). 

As modalidades de entrada na vida adulta por parte da juventude também variam em 
função das classes sociais. Os processos de transição para a vida adulta encontram-se 
dependentes, principalmente, do meio social, pertença de classe e género. Segundo 
a sua condição social – mas também segundo os projectos de futuro e os destinos de 
classe –, os jovens beneficiam de um tempo de escolarização mais ou menos longo e de 
probabilidades desiguais de inserção profissional. Tem sido notado por diversos autores 
a atracção mútua entre juventude e cultura urbana. Longe de ser um acaso ou um caso 
de amor fati, este conluio encontra o seu fundamento na condição social da juventude e 
no encontro feliz entre as disposições juvenilizadas e o campo cultural, os seus produtos, 
produtores e relações de definição. A juventude não apresenta credenciais que levem a 
uma unívoca e irrepreensível definição dos seus limites e características enquanto categoria 
social. Como grupo social compósito que é, recusa que se lhe empreste qualquer atribui-
ção essencialista – e nesse sentido «não é mais do que uma palavra» como diria Bourdieu 

69 Ao nível nacional (tendo em conta espaços do Porto e de Lisboa), a média de idades localiza-se nos 27,97 anos, 
variando entre os 16 e os 70 anos (M = 27,97; DP = 6,884).

70 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.Ae e 11.AF. 
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(2004). Em especial, as transformações mais recentes têm acrescentado novas variáveis (e 
mais variabilidade) à ambiguidade socialmente naturalizada da juventude.

Voltando aos frequentadores dos espaços de fruição e divulgação musical. O padrão 
assumido pelo conjunto dos espaços da cidade é o da prevalência da condição de “traba-
lhadores”, com a excepção do Contagiarte, em que a maioria dos seus inquiridos assume 
a condição de estudante (56,3%). O Uptown e o Pitch revelam também valores acima da 
média para a situação de estudante, 38,2% e 34,1%, respectivamente. Por outro lado, 
o Plano B e o Passos Manuel distinguem-se por valores mais elevados de público empre-
gado, 87,3% e 83,8%, respectivamente. Em Lisboa, acentua-se a proporção dos agentes 
sociais que declaram trabalhar. Este é o padrão assumido pelo conjunto dos espaços da 
cidade, mas o Mini Mercado, a ZdB e o Music Box revelam valores acima da média para a 
situação de estudante, por contraposição ao Frágil e ao Europa que se distinguem pelos 
valores mais elevados do público empregado71. Ao nível da atractividade concelhia dos 
espaços do Porto e se considerarmos o Porto Rio, o Maus Hábitos, o Passos Manuel e 
o Pitch, podemos concluir que nestes últimos quatro espaços os públicos revelam uma 
proveniência geográfica mais vasta do que a média da cidade (7,9 regiões ao nível NUTS 
III)72, chegando a si públicos de mais de 10 regiões (NUTS III). Também em Lisboa, e da 
parte do Lounge e do Incógnito, é possível antever dois perfis geográficos distintos face 
à média da cidade (6,7 regiões a nível NUTS III)73, no sentido em que os inquiridos do 
Lounge provêm de 11 regiões (NUTS III), revelando assim uma atractividade geográfica 
superior à média, e os do Incógnito de cinco regiões (NUTS III), com uma abrangência 
geográfica abaixo da média. 

Um segundo conjunto de modulações incide na existência de uma realidade qualificada 
(escolar e profissionalmente) em termos geracionais, marcada por padrões de mobilidade 
mas que tem concretizações diferentes ao situarmo-nos nos espaços em análise. Pode-
mos, de facto, apontar claramente a frequência dos espaços do Porto e de Lisboa por um 
público muito qualificado do ponto de vista das credenciais escolares, sendo de realçar a 
importância dos “licenciados” no Plano B e no Passos Manuel e dos que “têm frequência 
universitária” no Mini Mercado, na ZdB e no Music Box. No Porto e em Lisboa, e quanto à 
escolaridade dos pais, o limiar dos 50% de inquiridos é atingido, na maioria dos espaços, 
no ensino secundário, o que revela um padrão de origens sociais qualificadas face a uma 
realidade social desqualificada como é a portuguesa. O Uptown, o Plano B, o Lounge e 
o Santiago Alquimista apresentam uma situação distinta, um pouco menos qualificada 
face ao padrão da cidade, na medida em que o limiar dos 50% de inquiridos se atinge 
no terceiro ciclo do ensino básico. Destaque-se, assim, no caso do Plano B, uma maior 
mobilidade social ascendente no que respeita à escolaridade dos pais, uma vez que ao 
nível dos inquiridos este é um espaço que se destaca com um padrão de qualificação 
mais elevado74. 

71 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.C e 11.F. 

72 Refira-se que é superior à média nacional de 5,1 regiões (NUTS III). 

73 Por si já superior à média nacional de 5,1 regiões (NUTS III), mas inferior à do Porto, 7,9 regiões (NUTS III). 

74 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.I e 11.M. 
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No quadro da actual composição da população portuguesa, o capital escolar espelha a 
condição social, dada a correlação com a categoria socioprofissional, e esta é uma indicação 
importante para percebermos os perfis e orientações dos frequentadores destes espaços 
de divulgação e fruição musical alicerçados em dinâmicas de renovação da cultura urbana. 
Mas não podemos olvidar que apesar de através dos vários estudos se verificar que o 
acesso aos bens de cultura cultivada aumenta à medida que aumenta o capital escolar, 
não é possível defender que este é condição sine qua non para a prática daquela: “assim, 
a escolarização, apesar de necessária, não é condição suficiente para o acesso aos bens 
e práticas mais discriminativos, mesmo no interior dos grupos sociais elevados em termos 
de status socioeconómico e capital escolar” (Lopes, 2000:95). A Sociologia destaca, no 
âmbito dos consumos culturais, o relacionamento dos diferentes grupos com os bens e 
as oportunidades disponíveis, designadamente, aos níveis do acesso, da recepção e da 
criação e “um tal relacionamento pode e deve ser analisado em termos de acesso, em 
termos de recepção e em termos de criação, porque as pessoas não se distinguem apenas 
segundo as probabilidades objectivas de aceder a bens dispostos hierarquicamente (por 
exemplo, ópera ou música ligeira), como também os modos como assimilam, interpretam 
e restituem os bens consumidos - como realizam escolhas e produzem juízos, organizando 
tendencialmente uns e outros em sistemas de gosto; e, finalmente, em matéria cultural, 
ninguém pode ser reduzido à simples posição de consumidor, porque virtualmente todos 
se envolvem em práticas de interacção e expressão com maior ou menor densidade sim-
bólica e potencial criativo” (Silva [et al.], 2000:31).

No cômputo de terceiro conjunto de modulações, e passando do nível escolar para o nível 
profissional, é possível denotar uma realidade favorável decorrente de níveis qualificacionais 
acima daquela que é a média da sociedade portuguesa. Desde logo, ao nível da condição 
perante o trabalho verificam-se elevadas percentagens de empregados, tanto no inquirido 
como nos pais, e valores significativos de reformados, no caso dos pais. A condição de 
desempregado assume valores residuais em todos os agentes. A variabilidade da condição 
na profissão entre espaços já se evidenciou, ao nível do inquirido, na linha que apresenta 
o público enquanto jovem a entrar na vida adulta. Ao nível da ascendência geracional, 
o Passos Manuel e o Plano B assumem um padrão que os distingue da média sendo os 
espaços que revelam maiores percentagens de pais reformados e menores percentagens 
de pais desempregados75. O contexto escolar e profissional até aqui traçado reflecte-se na 
estrutura de classes dos inquiridos. A pertença de classe de origem e actual dos inquiridos 
é elevada, ressaltam-se, no entanto, as excepções do Porto Rio e do Uptown que revelam 
uma ligeira tendência para lugares de classe abaixo da média da cidade, por contraponto 
ao Passos Manuel, ao Plano B e ao Pitch, com valores um pouco acima da média da cidade 
no que respeita a classes de posicionamento mais elevado76.

75 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.C e 11.F.

76 Cfr. Anexo 11, Tabelas 11.AB, 11.AC, 11.AD e 11.AE.
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Duas notas de síntese. A primeira confedera-se na constatação de que estamos perante 
uma população marcadamente juvenil. Gostaríamos de referir a este desígnio que se 
começa a sentir a necessidade de se criarem discursos face à juventude que se afastem da 
doxa dominante: “na verdade, nas representações correntes da juventude, os jovens são 
tomados como fazendo parte de uma cultura juvenil «unitária». No entanto, a questão 
central que se coloca à Sociologia da Juventude é a de explorar não apenas as possíveis ou 
relativas similaridades entre jovens ou grupos sociais de jovens (em termos de situações, 
expectativas, aspirações, consumos culturais, por exemplo), mas também - e principal-
mente - as diferenças sociais que entre eles existem” (Pais, 1990:140). A própria Sociologia 
da Juventude tem resvalado entre dois sentidos: se por um lado há quem considere a 
juventude uma fase da vida, definindo-a em termos etários, por outro, há autores que 
defendem que a juventude representa um conjunto de universos sociais, que muitas vezes 
pouco têm em comum. Na linha de José Machado Pais, o que importa é “olhar a juven-
tude não apenas como um conjunto social cujo principal atributo é o de ser constituído 
por indivíduos pertencentes a uma dada fase da vida, mas também como um conjunto 
social com atributos sociais que diferenciam os jovens; isto é, torna-se necessário passar 
do campo semântico da juventude que a toma como unidade para o campo semântico 
que a toma como diversidade” (Idem, Ibidem:151).

Procedimento teórico-metodológico dos inquéritos por questionário 

Tal como temos vindo a defender e a concretizar, encetámos uma análise assente num desenho 
da pesquisa orientado por uma perspectiva de continuum metodológico entre o qualitativo e o 
quantitativo. Esta análise aproxima-se do que tradicionalmente é designado pela metodologia 
em ciências sociais de estratégias de investigação extensivas-quantitativas, em que o inquérito é 
a “modalidade mais comum de procedimento observacional” (Costa, 1999:9), embora articulada 
com a estratégia de tipo intensivo-qualitativo, em que se toma como contexto de análise uma 
unidade social singular – o subcampo do rock alternativo em Portugal. Partilhamos do ponto de 
vista de Patrick Champagne de que “uma pesquisa sociológica nunca se reduz a mera aplicação 
de um questionário de opinião, mas mobiliza sempre uma bateria, mais ou menos ampla, de 
técnicas de pesquisa” (Champagne, 1998:226). Nesta pesquisa, o inquérito por questionário foi 
assumido como técnica central de análise. Esta opção justifica-se antes de mais, porque a nosso ver 
se trata de uma técnica que se adequa bem à recolha de opiniões, atitudes, crenças, experiências 
e comportamentos que, para serem conhecidos, torna indispensável a colocação de questões aos 
sujeitos. Esta técnica possibilita a compreensão de fenómenos, através da análise das atitudes, 
opiniões, preferências e representações que, como dizem Ghiglione e Matalon (1992:13-14), só 
são acessíveis de uma forma prática pela linguagem, e que só raramente se exprimem de forma 
espontânea. É um instrumento de carácter estandardizado, que permite obter informações sobre 
um amplo leque de questões relativas a um problema bem definido, permitindo, ainda, estabelecer 
comparações entre os respondentes. 
No desenrolar desta pesquisa, e dada a necessidade de colocar a um conjunto vasto de inquiridos 
uma série de perguntas, com vista a verificar algumas das nossas hipóteses teóricas e as correlações 
que essas hipóteses sugerem, concebemos um inquérito por questionário administrado, entre 
Março de 2007 e Março de 2008, a uma amostra de 1 024 frequentadores de espaços de fruição/
divulgação musical/sociabilidades nocturnas no Porto, e de 1 141 frequentadores dos espaços de 
fruição/divulgação musical/sociabilidades nocturnas da cidade de Lisboa. A administração foi feita 
de forma indirecta, envolvendo a presença do investigador nos diferentes quadros de interacção 
e situações de co-presença com os respondentes. A aplicação do inquérito implicou a realização 
de um pré-teste e a consequente delimitação do universo do inquérito e construção da amostra. 
Em termos amostrais, considerámos a população residente na Grande Área Metropolitana do 



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1115

Porto77, que totalizava, segundo os dados disponíveis em 200778, 608 463 indivíduos, e no caso 
da Grande Área Metropolitana de Lisboa79, um total de 981 217 indivíduos.
Na fixação da dimensão de amostra, seguimos de perto a tabela de determinação de uma amostra 
para populações finitas de Arkin y Colton (In Bravo, 1995:234), e para populações com 100 000 
indivíduos, a amostra deverá ser composta por um número mínimo de casos, que se situa nos 2 000 
casos, para intervalos de confiança na ordem dos 95,5% e com uma margem de erro que ronda os 
3,0%. Quanto aos processos de amostragem utilizados, recorremos a processos de amostragem 
não probabilísticos, mais concretamente à amostragem intencional ou de conveniência. Como 
bem refere Robert C. Burguess, esta modalidade de amostragem implica “a escolha de acções, 
acontecimentos e pessoas. Na amostragem intencional os informantes podem ser seleccionados 
para o estudo de acordo com um certo número de critérios estabelecidos pelo investigador, tais 
como o seu estatuto (idade, sexo e ocupação) ou experiência prévia que lhes confere um nível 
especial de conhecimentos” (Burguess, 1997:59). O inquérito foi aplicado segundo uma estrati-
ficação por quotas incidentes na frequência média semanal de visitantes por estabelecimento, 
segundo a referência indicativa dos proprietários e responsáveis pelos estabelecimentos de fruição/
divulgação musical/sociabilidades nocturnas. 
A aplicação dos inquéritos obedeceu aos dias de funcionamento dos referidos espaços, ou seja, 
procurámos fazer uma aplicação equitativa por espaço em termos da representatividade da fre-
quência por dia de semana. Desta feita, e em termos de distribuição do número de inquéritos 
pelos espaços, chegámos aos seguintes resultados no Porto: Porto Rio, 130 inquéritos; Maus Hábi-
tos, 166 inquéritos; Passos Manuel, 36 inquéritos; Plano B, 165 inquéritos; Pitch, 135 inquéritos; 
Uptown, 102 inquéritos; e Contagiarte, 190 inquéritos. Em Lisboa, por seu turno, a distribuição 
de inquéritos aplicados, por espaço, foi a seguinte: Lounge, 160 inquéritos; Cabaret Maxime, 111 
inquéritos; Galeria Zé dos Bois, 116 inquéritos; Mini Mercado, 114 inquéritos; Music Box, 168 
inquéritos; Incógnito, 140 inquéritos; Left, 98 inquéritos; Europa, 90 inquéritos; Frágil, 104; e 
Santiago Alquimista, 40 inquéritos.
Sendo a metodologia uma forma de organização de um trabalho de recolha de informação em 
estreita relação com os objectivos do trabalho de investigação e com o modelo analítico que lhe 
subjaz, não se acantonando a instrumentos (técnicas) de recolha de informação, a concepção do 
protocolo do inquérito por questionário80 aos frequentadores dos espaços de fruição/divulgação 
musical e sociabilidades nocturnas obedeceu a três linhas gerais de inquirição e respectivos indica-
dores. A primeira linha situou-se na caracterização e avaliação da frequência dos espaços, sendo 
de salientar a este respeito a consideração dos seguintes indicadores: intensidade da frequência do 
espaço, razões para a frequência do espaço, indicação dos espaços mais frequentados em termos 
de sociabilidades musicais e nocturnas, justificação da preferência, imagens associadas ao espaço, 
redes de sociabilidade na frequência do espaço, modalidades de conhecimento acerca do espaço 
frequentado, representações estéticas do espaço, posicionamento acerca das novas dinâmicas de 
cultura urbana e auto-definições da noite. Na segunda linha accionamos indicadores, tendo em 
vista a identificação dos gostos e motivações pessoais face à música e suas vivências e, para tal, 
foram operacionalizados os seguintes indicadores: classificação da programação musical do espaço, 
identificação dos géneros musicais favoritos, identificação de duas bandas/artistas de referência, 
assunção da influência dos gostos musicais na vida quotidiana e identificação das razões que estão 
na base dessa influência. Uma terceira linha de abordagem canalizou-se para algumas questões 
de caracterização sociográfica do inquirido e seu agregado familiar, designadamente, condição 
etária, concelho de residência, género, capital escolar do próprio e dos pais, posição profissional 
do próprio e dos pais e dimensão do agregado familiar.

77 A GAMP é composta pelos concelhos de Santo Tirso, da Trofa, de Espinho, de Gondomar, da Maia, de Matosinhos, 
do Porto, da Póvoa de Varzim, de Valongo, de Vila do Conde, de Vila Nova de Gaia, de Arouca, de Santa Maria da 
Feira e de São João da Madeira.

78 Utilizamos como indicadores para a base amostral a população residente em 2001 e as estimativas da população 
residente nas duas Grandes áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Fontes: INE (2001) - Recenseamento Geral da 
População. INE (2005) - Estimativas da População Residente para 31 de Dezembro de 2005, aferidas aos resultados 
definitivos dos Censos 2001 ajustados com as taxas de cobertura.

79 A GAML é constituída pelos concelhos de Cascais, de Lisboa, de Loures, de Mafra, de Oeiras, de Sintra, de Vila 
Franca de Xira, da Amadora, de Odivelas, de Alcochete, de Almada, do Barreiro, da Moita, do Montijo, de Palmela, 
do Seixal, de Sesimbra e de Setúbal. 

80 Cfr. Anexo 6.A: Layout do inquérito por questionário aos frequentadores dos espaços de fruição/divulgação 
musical e sociabilidades nocturnas.
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Da mesma forma, também procedemos à aplicação do inquérito por questionário, no ano de 
2006, aos frequentadores dos dois principais festivais de música nacionais. A aplicação deste 
inquérito, também por administração indirecta, obedeceu à seguinte distribuição: 277 inquéritos 
por questionário aplicados no decurso da realização do Sudoeste TMN 2006, isto é, entre os dias 
2 e 5 de Agosto inclusive; 303 questionários aplicados no Heineken Paredes de Coura 2006, entre 
os dias 14 e 17 de Agosto inclusive. 
Considerando, e segundo dados apontados pelas respectivas organizações promotoras dos 
eventos, os festivais foram frequentados por um total aproximado de 80 000 indivíduos, pode-
mos dizer que os 580 inquéritos realizados nos situam numa margem de confiança de 95,5% 
com uma margem de erro de 4%. O layout do inquérito81 aos públicos dos festivais de Verão 
obedeceu a três linhas de estruturação fundamentais. A primeira, foca-se na caracterização da 
frequência do festival, isto é, a identificação do historial de frequência do festival, as razões que 
estão na base dessa frequência, a identificação dos festivais frequentados em Portugal e no 
estrangeiro, avaliação da preferência em termos de festivais portugueses, o reconhecimento das 
diferenças entre o festival frequentado e os outros festivais, a associação de imagens ao festival, 
a vinculação temporal ao festival e as relações de sociabilidade mais importantes estabelecidas 
no festival. A segunda situa-se nos gostos e apropriações e sociabilidades musicais e traduziu-se 
nos seguintes indicadores: classificação da programação musical do festival, auto definição em 
termos de estilos musicais, auto identificação de duas bandas/artistas de referência e avaliação 
da importância dos gostos musicais na vida quotidiana. Por último, centramo-nos nas questões 
de caracterização sociográfica do indivíduo e do seu grupo doméstico: grupo etário, concelho de 
residência, género, capital escolar do próprio e dos seus pais, actividade profissional do próprio 
e dos pais, condição perante o trabalho do próprio e dos pais, situação na profissão do próprio 
e dos seus pais e dimensão do agregado familiar. 
Um dos pressupostos de base da aplicação destes inquéritos por questionário foi o da existência 
de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, e entre este e o objecto do conheci-
mento por nós perseguido. Portanto, o seu objectivo centrou-se no entendimento que o objecto 
não é um dado inerte e neutro, mas tem significados e relações criadas pelos sujeitos. Daí que 
tenhamos procedido à implementação de uma matriz de dados, isto é, a fase em que realizámos 
a passagem da informação recolhida a um esquema estruturado, lógico e codificado segundo os 
princípios da aplicação informática seleccionada, o package estatístico SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences). O tratamento quantitativo multivariado foi realizado com o apoio do SPAD 
(Système Pour Analyse de Données), procedendo-se a uma análise multivariada de correspondências 
múltiplas e a uma análise classificatória. A peculiaridade deste procedimento prende-se com o 
inter-cruzamento dessas duas operações: pela primeira, a análise multivariada de correspondências 
múltiplas, reduz-se a informação através da identificação de novas variáveis-síntese em menor 
número que o conjunto inicial; através da segunda, a análise classificatória, proporciona-se uma 
descrição dos factores ao definir a estrutura de relações entre as variáveis, auxiliando a interpre-
tação dos resultados (Lebart [et al.], 2000).

81 Cfr. Anexo 6.B: Layout do inquérito por questionário aos públicos dos festivais de Verão.
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Figura 7.72: Momentos de interacção dos públicos do Left (à esquerda) 

Para uma correcta abordagem de alguns dos mais flagrantes «paradoxos da juventude», 
muitos deles resultantes unicamente de abordagens teóricas mais ou menos despóticas, 
haverá que esclarecer a «cultura juvenil» através de uma análise sociológica dos quoti-
dianos dos jovens, ou seja, vendo de que forma “a «sociedade» se traduz na vida dos 
indivíduos”, avaliando como “dos contextos vivenciais ou quotidianos dos indivíduos 
fazem também parte crenças e representações sociais que os jovens encontram sem que 
directamente tenham tomado parte na sua elaboração” (Pais, 1990:164). É segundo esta 
orientação, a saber pelo estudo dos quotidianos e dos contextos sociais, que se propõe 
conduzir o estudo dos «quadros de vida» e das «trajectórias biográficas ou traços de vida» 
dos jovens (Idem, ibidem:10-17). Assim, a heteronomia da condição juvenil serve tanto 
para os que são biologicamente «jovens», como de um modo geral, para o conjunto da 
sociedade: veja-se a idolatria da beleza e de uma «eterna juventude». Jovens não são 
somente aqueles que biologicamente podemos caracterizar como tal (se bem que, como 
o refere Bourdieu, nem esses o fossem já, dependendo muito mais da posição social ocu-
pada o exercício pleno de uma juventude «normal»), mas antes, todos os que se deixam 
guiar por um modo de vida juvenilizado, ou aqueles que adquirem ou procuram mais ou 
menos intensamente posturas e práticas ditas juvenis. Daí que a população objecto da 
nossa análise possa reconfigurar este largo espectro juvenil, mostrando que «ser jovem» 
pode ir dos 17 anos aos 35 anos como fomos ouvindo no decorrer do trabalho de campo. 
Assim, são os jovens e os herdeiros da tradição das subculturas juvenis que constituem 
em boa medida o grupo que alimenta e protagoniza as dinâmicas culturais musicais na 
cidade. São eles que mais facilmente se reconhecem e se revelam capazes de compreender 
e protagonizar estas produções.

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Inspirados por Hesmondhalgh (2005), podemos questionar o que faz então assumir-se 
uma tão estreita relação entre a análise da música e análise das culturas juvenis? A que se 
deve o enfoque na juventude e subculturas juvenis no âmbito de estudos sobre música? 
Principalmente, devido a três grandes factores: em termos académicos, os estudos sobre 
a juventude funcionaram como fonte de inspiração das pesquisas sobre música, que 
davam então os primeiros passos; a assumpção de que os jovens estão mais envolvidos e 
ligados à música, sendo que esta desempenha um papel muito importante na vida destes, 
nomeadamente como meio de distinção social. Tal não quer, contudo, significar que a 
música não é relevante na vida das pessoas mais velhas. Assim, no entender de Hesmon-
dhalgh (2005), a intensa relação de que aqui nos ocupamos resulta da combinação de 
circunstâncias históricas particulares e, por isso, todo o privilégio que é dado à juventude 
nos estudos sobre música é um obstáculo a uma compreensão mais profunda da música 
e da sociedade. Na realidade, mais recentemente, estes dois ramos de análise sociológica 
têm crescido relativamente separados – uma «amigável separação», mediante a qual os 
contributos de ambas as partes não deixam de ser tidos em conta, mas são-no de forma 
não prejudicial ou limitadora. 

Aquilo que designamos como «encontro feliz» entre as disposições juvenilizadas (ou 
seja, susceptíveis de se identificarem com o arbitrário socialmente constituído para desig-
nar o que é a juventude) e as posições objectivas disponíveis no espaço social da cultura 
urbana é tudo menos fortuito. Resulta precisamente dos jovens estarem predispostos 
a reverem-se neste género de cultura («isto é para a malta nova», «é preciso ser jovem 
para se compreender isto», «vá-se lá entender esta mocidade», etc.) porque são eles que 
se encontram dotados quer com os recursos (onde se incluem os interesses, ou seja, os 
propósitos), quer com a oportunidade (como algo que vem a-propósito, isto é, simulta-
neamente conforme as expectativas e as possibilidade que se têm), quer ainda com as 
pré-disposições que os sensibilizam a apropriarem-se destes produtos como apropriados 
para eles (como estando no seu «destino» de jovens). Estas manifestações são, para os 
jovens, algo propositado (intencionado), a-propositado e apropriado. É este concerto não 
intencionado entre disposições interiorizadas e posições (culturais) ocupadas que fornece 
a aparência de uma vontade tipicamente juvenil que precipita os jovens nas malhas das 
sociabilidades urbanas. Os jovens são os depositários mais fiéis destas dinâmicas culturais 
porque, em virtude da sua condição social objectiva, são aqueles que reúnem os meios e 
as intenções para se reconhecerem como tal. Uma homologia entre corpos jovens e coisas 
cria e anima os espaços e os tempos da cultura urbana musical.

A outra nota de síntese reporta-se às pertenças classistas da população objecto do 
nosso olhar. Como podemos observar trata-se de uma população, segundo os cânones 
habituais de pertença classista, largamente pertencente às franjas da PBTEI e BP, corres-
pondendo a uma certa homogeneidade social radicada nas classes dominantes, ou no 
que correntemente se designam como classes médias urbanas. Tal como aventamos no 
Capítulo 3 desta Dissertação, poderemos estar perante uma plasticização dos habitus, pro-
cesso facilitado pela diluição das fronteiras entre arte e vida e pela acção tendencialmente 
homogeneizante dos média, tornando problemática a análise dos consumos culturais a 
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partir das tradicionais divisões de classe ou grupo de status. O que está longe de indicar 
o fim das distinções sociais ou a apropriação unívoca por parte dos vários grupos em 
interacção na cidade das tendências culturais vigentes. É esse, aliás, o maior problema de 
uma conceptualização vinculada às cenas. Importa, por isso, insistir na desconstrução da 
ideia de uma cultura urbana transclassista na sua origem e recepção: os múltiplos pedaços 
do tecido urbano representam divisões sociais, económicas e residenciais, mas também 
profundas clivagens no plano cultural e musical. O que se contrapõe à perspectiva de Lash 
e Urry, pois estes consideraram que a “audiência de massas para a música rock depende 
do desenvolvimento de um certo espaço de vida liminar, da retirada ou desestabilização 
de estruturas sociais, em particular da estrutura de classes” (Lash & Urry, 1999:132).

Porventura, participam nesta «cena» agentes sociais dotados de certa homogeneidade 
classista, e tal assume no decorrer desta pesquisa um dado de relevância maior, desven-
dando uma relativa concordância social entre esferas da produção e as esferas do consumo, 
mostrando a veemência da posse do jogo de capitais a marcar o acesso a determinadas 
manifestações musicais e lúdicas e dando razão a Diana Crane quando referiu que “o 
papel das culturas urbanas é o de expressar as diferenças entre as classes sociais e, dentro 
delas, entre diferentes grupos de status” (1992:141). Se esta tendência se foi figurando, 
não é menos verdade o necessário afinamento das estratégias de análise e de classificação 
das pertenças de classe na cidade presente, consignando alguns sintomas capilares de 
precariedade laboral e desqualificação profissional presentes. 



Figura 7.73: Momento de interacção dos públicos do Plano B

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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7.2.2. Modalidades de relação social nos 
espaços de divulgação e fruição musical

Ao examinarmos a frequência destes espaços de divulgação e de fruição musical, tanto 
na cidade do Porto como na cidade de Lisboa, verificamos a presença de um público 
assíduo ao espaço particular em análise, que maioritariamente não se desloca a esse 
mesmo pela primeira vez. Assim, instados a pronunciarem-se sobre o seu conhecimento 
e vinculação ao espaço82 que frequentavam na altura da administração do inquérito, os 
diferentes actores sociais em presença revelaram o que poderemos designar de «sentido 
de fidelidade», mostrando, em simultâneo, a existência de um roteiro definido de cultura 
musical urbana e uma auto-apropriação «estável» dessas mesmas dinâmicas, contrariado 
teses mais ou menos apocalípticas de circularidade e mobilidade intensa face aos espaços 
e manifestações efémeras de apropriação musical em espaço urbano. Dentro do conjunto 
de espaços das cidades, existem, no entanto, alguns que se distinguem do padrão médio, 
seja por um maior percentagem de «fidelidade», ou por uma frequência «mais recente». 
A apreensão destas demarcações é importante, pois, e situando-nos no Porto, no caso 
do Pitch podemos observar o que designamos por comodidade expressiva «público mais 
recente», e no caso do Porto Rio, «público mais fidelizado». Em ambos os casos, a vigência 
temporal dos espaços pode ter muito a dizer face a estas vinculações diferenciadas, pois 
o Pitch surgiu em Setembro de 2006, ao passo que o Porto Rio emergiu em 1999. No 
contexto da nossa amostra, a influência da cumulatividade da existência temporal dos 
espaços parece também ditar o posicionamento dos públicos lisboetas, pois, objecto de 
«públicos mais recentes» são o Santiago Alquimista, o Music Box e o Left, em contrapo-
sição ao Incógnito e ao Lounge que detêm valores mais significativos de «público fiel». 

Tabela 7.8: Identificação da regularidade de frequência de espaços de fruição e divulgação musical, segundo 
espaço de frequência (em percentagem)

Primeira vez 
que frequenta 

o espaço
Porto

Público “mais 
recente”

Público 
“fiel”

Lisboa

Público “mais recente” Público “fiel”

Pitch Plano B Porto Rio
Santiago 

Alquimista
Left

Music 
Box

Incógnito Lounge

Sim 32,1 40,7 41,2 16,2 30,2 70,0 41,8 42,3 12,9 18,8

Não 67,9 59,3 58,8 83,8 69,8 30,0 58,2 57,7 87,1 81,3

Total (N) 1024 135 165 130 1141 40 98 168 140 160

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

82 Na abordagem dos dados decorrentes da aplicação do inquérito por questionário aos frequentadores dos espa-
ços de divulgação e fruição musical das cidades do Porto e de Lisboa, gostaríamos de destacar um agrupado de 
perguntas de resposta múltipla com um limite definido de duas respostas. Enquanto respostas múltiplas, os valores 
apresentados correspondem às percentagens de casos. As variáveis são as seguintes: identificação dos motivos 
para a frequência de espaços de fruição e divulgação musical, segundo espaço de frequência; tipologia de espaços 
de fruição e divulgação musical mais frequentados pelos inquiridos; identificação das razões de preferência de 
um espaço por tipologia de espaços de fruição e divulgação musical mais frequentados pelos inquiridos, segundo 
cidade e espaço de frequência; representações associadas (imagens) aos espaços de fruição e divulgação musical 
frequentados pelos inquiridos; agentes sociais que acompanham a frequência dos espaços de fruição e divulgação 
musical frequentados pelos inquiridos; representação da noite do Porto e de Lisboa pelos frequentadores dos 
espaços de divulgação e fruição musical; estilos musicais das bandas de referência. 
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Figura 7.75: Momento de interacção do público do Cabaret Maxime

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Tabela 7.9: Identificação das razões para a frequência pela primeira vez de espaços de fruição e divulgação 
musical do Porto, segundo espaço de frequência (em percentagem)

Razão para ser a 1.ª vez que 
frequenta o espaço

Porto Porto Rio Uptown Pitch Plano B Contagiarte

Sugestão de amigos 56,7 47,6 52,6 74,5 57,4 48,4

Eventos musicais 10,6 33,3 34,2 0,0 1,5 3,2

Interesse em conhecer o sítio 14,8 0,0 7,9 14,5 19,1 22,6

Curiosidade pela novidade 6,7 0,0 0,0 1,8 14,7 11,3

Por mera casualidade 2,4 0,0 0,0 3,6 0,0 3,2

Conhecer a noite 2,1 0,0 0,0 1,8 2,9 0,0

Outras 6,6 19,1 5,2 3,6 4,4 11,2

Total (N) 330 21 38 55 68 62

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Ainda esmiuçando as modalidades de relação dos agentes sociais face aos espaços, 
dentro do conjunto daqueles que frequentam os espaços pela primeira vez verifica-se, em 
ambas as cidades, uma clara predominância da sugestão de amigos como razão para a 
frequência. No entanto, elas assumem padrões distintos, com a música a revelar-se mais 
importante no conjunto de espaços de Lisboa face ao Porto. É ainda possível constatar 
diferenças no interior das cidades consoante os espaços, encontrando-se destacados 
aqueles que ao nível da razão “eventos musicais” contrastam mais com a média da cidade, 
designadamente, o Porto Rio, o Uptown, o Maxime, a ZdB e o Music Box.
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Tabela 7.10: Identificação das razões para a frequência pela primeira vez de espaços de fruição e divulgação 
musical de Lisboa, segundo espaço de frequência (em percentagem)

Razão para ser a 1.ª vez 
que frequenta o espaço

Lisboa Maxime ZdB
Music 
Box

Incógnito Lounge Europa Frágil
Mini 

Mercado

Sugestão de amigos 41,1 23,7 11,4 36,2 77,8 66,7 57,7 70,6 50,0

Eventos musicais 20,1 31,6 29,5 39,1 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

Interesse em conhecer 
o sítio

13,1 26,3 15,9 8,7 5,6 13,3 7,7 5,9 18,8

Curiosidade pela novi-
dade

3,5 2,6 0,0 1,4 5,6 3,3 0,0 5,9 3,1

Por mera casualidade 5,2 2,6 2,3 2,9 5,6 3,3 23,1 0,0 12,5

Conhecer a noite 5,5 10,5 4,5 7,2 0,0 3,3 0,0 17,6 12,5

Outras 11,4 2,6 36,4 4,3 5,6 10,0 3,8 0,0 3,1

Total (N) 343 38 44 69 18 30 26 17 32

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Reportando-nos ao público «não novato» e às motivações face à frequência dos espaços, 
é importante salientar que voltam a tocar as mesmas dimensões – a música e as socia-
bilidades, sendo que aqui a música assume um destaque um pouco maior em ambas as 
cidades, mais uma vez mais acentuado em Lisboa. Particularizando por atribuições mais 
intensas por espaço: as relações de convivialidade são mais apontadas no Porto Rio; os 
eventos musicais são uma motivação mais intensa no Porto Rio, no Uptown, no Maxime, 
na ZdB e no Santiago Alquimista; as características dos públicos são mais referenciadas 
face ao Uptown e ao Maxime; as especificidades físicas do espaço reportam-se ao Plano 
B; a afinidade/familiaridade com o espaço vincula-se mais ao Porto Rio, ao Europa e ao 
Santiago Alquimista; a componente estética/decorativa do espaço é mais intensamente 
referida no Plano B e no Maxime; os consumos (álcool e drogas) incidem mais no Europa; 
a diversidade funcional do espaço (ofertas) localiza-se mais na ZdB e no Santiago Alqui-
mista; e a oferta de eventos extra-musicais situa-se mais na ZdB. Deste prisma, o que 
ressalta da observação dos resultados do inquérito é que existe uma vinculação estreita 
das motivações face à frequência do espaço com a própria lógica de funcionamento e 
de emergência dos espaços tal como vimos no Subcapítulo 7.1. Por outro lado, também 
nos apraz referir que a música é determinante na escolha, mas sempre acompanhada 
pelas relações de convivialidade. Música, móbil central? Se é um destino essencial da 
investigação científica proceder invariavelmente por relativizações, podemos destacar a 
importância das motivações ligadas às diferentes manifestações musicais que ocorrem nos 
espaços em análise, não descurando a sua associação e interligação com outras esferas 
de interesses correlatos.
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Tabela 7.11: Identificação dos motivos para a frequência de espaços de fruição e divulgação musical, 
segundo espaço de frequência (percentagem em coluna)

Motivos para a frequên-
cia do espaço

Porto
Porto 
Rio

Uptown
Plano 

B
Contagiarte Lisboa Maxime ZdB Europa

Santiago 
Alqui-
mista

Relações de convivialidade 46,0 61,5 43,8 44,3 36,7 43,2 13,7 38,9 42,2 41,7

Eventos musicais 61,8 82,6 84,4 40,2 57,0 67,0 87,7 80,6 65,6 75,0

Características dos públi-
cos frequentadores

19,6 14,7 23,4 16,5 31,3 20,2 17,8 9,7 14,1 0,0

Especificidades físicas do 
espaço

19,9 5,5 7,8 32,0 20,3 10,2 17,8 8,3 3,1 16,7

Afinidade/familiaridade 
com o espaço

11,5 12,8 4,7 11,3 7,0 14,3 2,7 2,8 20,3 16,7

Componente estética/
decorativa do espaço

11,5 1,8 3,1 30,9 6,3 12,0 30,1 2,8 3,1 0,0

Consumos (álcool e dro-
gas)

2,9 1,8 3,1 2,1 1,6 4,3 0,0 0,0 15,6 8,3

Diversidade funcional do 
espaço (ofertas)

5,6 0,9 1,6 7,2 10,2 4,1 8,2 9,7 4,7 25,0

Acessibilidade económica 2,6 4,6 3,1 0,0 3,1 3,5 0,0 0,0 10,9 0,0

Trabalho 1,9 6,4 3,1 0,0 0,0 2,4 0,0 12,5 0,0 8,3

Casualidade 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Identificação com in/novi-
dade

3,3 2,8 0,0 7,2 4,7 1,8 0,0 1,4 6,3 0,0

Eventos extra-musicais 3,6 1,8 4,7 0,0 7,0 4,9 8,2 25,0 3,1 8,3

Outro 8,4 0,9 17,2 8,2 14,8 8,6 8,2 2,8 4,7 0,0

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

As pessoas que procuram mesmo o bem-estar e gostam de estar “no seu meio” vão onde 
se sentem bem, não onde a moda diz. Eu pessoalmente sou incapaz de estar num local 
que não seja “o meu habitat”.
Entrevistada 1 Públicos2008, 29 anos, Feminino, Bolseira de Investigação, Pós-graduação, 
Coimbra

Acredito que sim, que haja modas em relação a determinados sítios. Acredito que uma 
grande parte das pessoas que vão a determinados locais (bares, discotecas) não ouça 
habitualmente aquele tipo de som mas que esteja lá porque é lá que se deve estar num 
dado momento. A oferta desse tipo de locais parece-me bastante flutuante e com prazos 
de existência relativamente curtos.
Entrevistado 2 Públicos2008, 39 anos, Masculino, Bolseiro de Investigação, Pós-graduação, 
Lisboa

Se eu aparecer no sítio X, sou ouvinte da música Y, mesmo que não a ouça.
Entrevistada 3 Públicos2008, 33 anos, Feminino, Jornalista, Licenciatura, Amadora

Existem espaços que vão marcando um certo culto, vão marcando a diferença, e existem 
pessoas que querem pertencer a isso, quero estar no centro da cultura. Falo de espaços 
como a ZdB em Lisboa ou o Porto Rio no Porto, ambos os espaços tem características bem 
vincadas e de certeza que vão lá pessoas porque já sabem o que podem ouvir, ou pelo 
menos algo aproximado...
Entrevistado 6 Públicos2008, 27 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Vila Nova de 
Famalicão
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Depende das pessoas. A maioria das pessoas que frequenta as discotecas da Zona Industrial 
do Porto não o faz certamente pela música. Quem frequenta bares como o Mercedes, Porto 
Rio ou Plano B fá-lo pela música que se ouve. 
Entrevistado 8 Públicos2008, 30 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Lisboa

Figuras 7.76: Momentos de interacção dos públicos no Europa

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

A par com a fidelidade aos espaços em análise, importa uma abordagem mais abran-
gente do «fenómeno social» da frequência de espaços de fruição e divulgação musical83. 
Para ambas as cidades, denota-se um claro destaque da frequência de lugares urbanos 
de convivialidade e de expressividade lúdica nocturna, seguido pelos lugares de lazer e 
de convivialidade urbanos. Trata-se de uma preferência que se situa muito na oferta de 
bares e/ou discotecas sobretudo em horário nocturno, dando ênfase ao que Diana Crane 
apelidou de novos actores urbanos (Crane, 1992). Esta nomeação é mais acentuada em 

83 Para tal, procedemos à criação de uma tipologia de espaços de lazer e de fruição musical presentes em ambas as 
cidades: Lugares de performance e de representatividade artística; Lugares de lazer e de convivialidade de vizinhança 
e do quotidiano imediato; Lugares de lazer e de convivialidade péri-urbanos; Lugares de lazer e de convivialidade 
urbanos; Lugares associativos destinados à expressividade convivial e artística; Espaços públicos urbanos de lazer 
e de convivialidade; Lugares péri-urbanos de convivialidade e de expressividade lúdica nocturna; Lugares urbanos 
de convivialidade e de expressividade lúdica nocturna; Lugares polivalentes de lazer e de convivialidade urbanos.
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Lisboa, importando, em termos comparativos, diferençar, igualmente, a maior significân-
cia dos lugares associativos destinados à expressividade convivial e artística na cidade do 
Porto, isto é, espaços que funcionam como bares e discotecas decorrentes de iniciativas 
de associações culturais, ao que não será alheia a maior presença deste tipo de iniciativas 
na cidade do Porto dentro do nosso escopo analítico. Demonstra-se, assim, que algumas 
culturas urbanas são criadas no contexto de redes sociais informais, de criadores e de 
consumidores que normalmente se conhecem e interagem. As organizações culturais 
inseridas nestas redes fornecem os recursos para a produção, disseminação e exibição 
destes trabalhos (small cultural organizations) (Idem, Ibidem).

Tabela 7.12: Tipologia de espaços84 de fruição e divulgação musical mais frequentados pelos inquiridos, 
segundo cidade e espaço de frequência (em percentagem)

Tipo de espaços que mais frequenta Porto Porto Rio Contagiarte Lisboa Maxime ZdB
Santiago 

Alquimista

Lugares péri-urbanos de convivialidade e 
de expressividade lúdica nocturna

9,8 6,9 10,5 1,8 0,9 0,0 5,0

Lugares urbanos de convivialidade e de 
expressividade lúdica nocturna

147,0 184,6 91,6 197,5 184,7 134,5 160,0

Lugares associativos destinados à expres-
sividade convivial e artística

78,0 48,5 100,0 13,1 11,7 52,6 12,5

Lugares de lazer e de convivialidade 
péri-urbanos

1,4 0,0 2,1 2,7 1,8 7,8 5,0

Lugares de lazer e de convivialidade 
urbanos

44,1 26,2 71,6 32,7 33,3 37,9 32,5

Espaços públicos urbanos de lazer e de 
convivialidade

3,1 0,8 2,6 35,1 33,3 36,2 52,5

Lugares de lazer e de convivialidade de 
vizinhança e do quotidiano imediato

0,2 0,0 0,0 4,1 7,2 0,9 10,0

Lugares de performance e de representa-
tividade artística

9,2 25,4 10,0 12,4 25,2 29,3 22,5

Lugares polivalentes de lazer e de convi-
vialidade urbanos

7,2 7,7 11,6 0,6 1,8 0,9 0,0

Lugares de performance e de representa-
tividade artística

9,2 25,4 10,0 12,4 25,2 29,3 22,5

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

84 A tipologia de espaços aqui apresentada resulta de uma categorização do conjunto de espaços enunciados pelos 
inquiridos numa pergunta aberta com um limite definido de três respostas. Enquanto resposta múltipla, os valores 
apresentados correspondem às percentagens de casos.
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Ao nível da frequência de espaços, e para a percepção da abrangência geográfica da 
mesma, podemos identificar circuitos, ainda que distintos, de concentração desta mesma 
frequência. No entanto, é fundamental, em termos analíticos, perceber que a variabilidade 
de padrões geográficos das movimentações dos inquiridos é pouco significativa, demons-
trando a prefiguração de uma «cena» relativamente estável e muito centrada na mancha 
urbana, diríamos até, miolo e Baixa, das cidades em análise. Podemos complementar 
esta análise pela identificação das preferências85 dos inquiridos, as quais, em termos de 
tipologia de espaços vão ao encontro da distribuição assumida pelo tipo de espaços mais 
frequentados, demonstrando que a esfera de interesse dos agentes sociais em presença 
se mobiliza quer do ponto de vista real, quer do ponto de vista dos possíveis, para uma 
mesma tipologia de espaços.

Uma tipologia dos espaços
Lugares de performance e de representatividade artística
Espaços marcados pela existência de um auditório e destinados à exibição de performances 
artísticas diversas. Não funcionam enquanto bares e discotecas.
Lugares de lazer e de convivialidade de vizinhança e do quotidiano imediato
Espaços que assumem uma pequena dimensão e funcionam como “cafés” de proximidade e de 
vizinhança próxima. 
Lugares de lazer e de convivialidade péri-urbanos
Espaços que assumem uma pequena dimensão e funcionam como “cafés” de proximidade e de 
vizinhança próxima mas situados fora do perímetro das cidades em análise. 
Lugares de lazer e de convivialidade urbanos
Espaços que se assumem como bares e discotecas e funcionam em horário regular e estabelecido 
e possuem, na generalidade, uma programação de eventos musicais específica (DJ sets, live acts 
e concertos).
Lugares associativos destinados à expressividade convivial e artística
Espaços que se assumem como associações culturais e artísticas e funcionam em horário regular 
e estabelecido e possuem, na generalidade, uma programação de eventos musicais específica (DJ 
sets, live acts e concertos). A particularidade destes espaços prende-se com o seu funcionamento 
em horário nocturno.
Espaços públicos urbanos de lazer e de convivialidade
Espaços de lazer e convivialidade marcados pelo seu carácter público assumindo a configuração 
de miradouros, ruas, bairros, jardins, etc. 
Lugares péri-urbanos de convivialidade e de expressividade lúdica nocturna
Espaços que se assumem como bares e discotecas e funcionam em horário regular e estabelecido 
e possuem, na generalidade, uma programação de eventos musicais específica (DJ sets, live acts 
e concertos). A particularidade destes espaços prende-se com o seu funcionamento em horário 
nocturno e a sua localização fora do perímetro das cidades em análise.
Lugares urbanos de convivialidade e de expressividade lúdica nocturna
Espaços que se assumem como bares e discotecas e funcionam em horário regular e estabelecido 
e possuem, na generalidade, uma programação de eventos musicais específica (DJ sets, live acts 
e concertos). A particularidade destes espaços prende-se com o seu funcionamento em horário 
nocturno.
Lugares polivalentes de lazer e de convivialidade urbanos
Espaços que se assumem como bares e discotecas e funcionam em horário regular e estabelecido 
e possuem, na generalidade, uma programação de eventos artísticos amplos que vai para além 
da música.

85 Mencione-se que os dez espaços mais referidos no Porto foram o Maus Hábitos, o Contagiarte, o Plano B, o 
Pitch, o Passos Manuel, o Piolho, o Porto Rio, o Via Rápida, o Bazaar e o Triplex. Por seu turno, os dez espaços mais 
referidos em Lisboa foram o Lux, o Bairro alto, o Incógnito, o Lounge, o Music Box, o Bicaense Café, o Jamaica, o 
Left, a Galeria Zé dos Bois e a Maria Caxuxa. No plano das preferências, os espaços mais referidos foram: o Maus 
Hábitos, o Contagiarte, o Plano B, o Pitch, o Porto Rio, o Passos Manuel, o Piolho, o Bazaar, o Triplex e o Uptown. 
No contexto de Lisboa podemos identificar o Lux, o Bairro Alto, o Incógnito, o Lounge, o Music Box, a Galeria Zé 
dos Bois, o Bicaense Café, o Left, o Mini Mercado e o Jamaica. 
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Figura 7.78: Rede de preferências de espaços de divulgação e fruição musical na cidade de Lisboa (em 
número)
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Figura 7.79: Identificação dos espaços de divulgação e fruição musical referidos pelos inquiridos de Lisboa 
(em número)

Tabela 7.13: Tipologia de espaços de fruição e divulgação musical mais frequentados pelos inquiridos, 
segundo cidade e espaço de frequência (em percentagem)

Tipo de espaço preferido Porto Porto Rio
Maus 

Hábitos
Plano B Contagiarte Lisboa Left ZdB Europa Lounge

Lugares péri-urbanos de convivia-
lidade e de expressividade lúdica 
nocturna

3,0 3,1 2,4 2,4 4,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6

Lugares urbanos de convivialidade e 
de expressividade lúdica nocturna

47,2 69,2 36,1 41,2 25,3 68,6 89,8 28,4 80,0 80,0

Lugares associativos destinados à 
expressividade convivial e artística

33,0 10,0 45,8 42,4 44,2 6,2 1,0 37,9 1,1 1,3

Lugares de lazer e de convivialidade 
péri-urbanos

0,6 0,0 0,0 1,2 2,1 0,5 0,0 0,9 1,1 0,6

Lugares de lazer e de convivialidade 
urbanos

10,8 5,4 12,0 11,5 17,4 9,1 2,0 12,9 13,3 9,4

Espaços públicos urbanos de lazer e 
de convivialidade

0,9 0,0 1,2 0,0 1,1 10,8 3,1 12,1 4,4 6,9

Lugares de lazer e de convivialidade, 
de vizinhança e do quotidiano 
imediato

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0

Lugares de performance e de repre-
sentatividade artística

2,6 11,5 0,6 1,2 2,6 3,1 2,0 7,8 0,0 1,3

Lugares polivalentes de lazer e de 
convivialidade urbanos

1,8 0,8 1,8 0,0 3,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Total (N) 1024 130 166 165 190 1141 98 116 90 160
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Importa agora debruçarmo-nos sobre as razões para a preferência acima enunciada, 
sendo de referir que mais uma vez as dimensões da música e das sociabilidades voltam 
a sobressair. Em ambas as cidades, a programação é indicada como o principal motivo 
de preferência (mais uma vez com uma ligeira relevância mais acentuada na cidade de 
Lisboa), seguida dos públicos que frequentam o espaço e da visão do mesmo enquanto 
potenciador de sociabilidades. Esta análise permite consolidar uma percepção que situa 
a música e suas diferentes manifestações no coração das preferências e razões para as 
«saídas» para a noite lisboeta e portuense, dando validade à hipótese da música ser central 
em termos de mobilização; mas cuidado, música enquadrada num espaço concreto de 
manifestações de sociabilidades correspondentes. 

Tabela 7.14: Identificação das razões de preferência de um espaço por tipologia de espaços de fruição e 
divulgação musical mais frequentados pelos inquiridos, segundo cidade e espaço de frequência (percenta-
gem de casos em coluna)

Razões para a preferência 
de um espaço

Porto Porto Rio Uptown Plano B
Passos 
Manuel

Lisboa ZdB Europa

Programação 52,6 57,6 56,9 52,7 57,7 59,1 56,9 56,7

Públicos 23,9 9,6 22,5 29,7 22,4 24,8 16,4 23,3

Potenciador de relações de 
sociabilidade

22,2 20,8 18,6 21,8 22,4 19,8 20,7 16,7

Afinidade/familiaridade com 
o espaço

17,0 24,8 20,6 17,0 18,7 20,3 10,3 25,6

Traços estéticos 17,7 20,0 11,8 22,4 22,4 20,3 13,8 24,4

Condições físicas 15,7 22,4 11,8 14,5 19,4 10,5 14,7 7,8

Espaço in/ novidade 2,0 0,8 1,0 1,8 1,5 3,0 1,7 3,3

Localização do espaço 6,4 4,8 5,9 6,7 3,7 7,4 15,5 3,3

Espaço apetecível e bonito 11,2 4,0 11,8 8,5 8,2 8,9 6,9 11,1

Local de trabalho 1,4 2,4 2,0 0,0 3,7 0,4 0,0 1,0

Consumos (álcool e drogas) 9,5 16,0 9,8 6,1 2,2 10,6 15,5 22,2

Diversidade funcional do 
espaço (ofertas)

11,1 12,8 12,7 10,9 13,4 10,1 20,7 4,4

Outra 8,4 4,0 14,7 7,9 2,2 4,1 3,4 0,0

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Interiormente a um quadro em que destacamos a importância mobilizadora da música, 
importa perceber quais serão os significados dos espaços de fruição e divulgação musical 
nas representações dos inquiridos. Estamos agora num plano de imagética, de vincula-
ções afectivas e pleno de sentidos. Num primeiro momento, importa saber aquela que 
é a «definição» dos inquiridos dos espaços que frequentam a partir das imagens que a 
eles associam. As imagens predominantes relacionam-se com a dimensão musical, socia-
bilitária e estética. Ressalve-se que a componente estética está mais presente nas auto-
representações dos espaços de fruição e divulgação musical por parte dos frequentadores 
lisboetas do que nas dos portuenses. O Pitch, o Plano B, o Lounge, o Mini Mercado e o 
Left parecem assumir uma imagética mais relacionada com o design e o décor. O Porto 
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Rio, o Uptown, o Incógnito, o Santiago Alquimista e o Music Box vinculam-se mais aos DJ, 
concertos e estilos musicais. O Contagiarte e o Maus Hábitos apresentam maior relação 
imagética com as vertentes da sociabilidade, do movimento, dos grupos e da diversão. 

Tabela 7.15: Representações associadas (imagens) aos espaços de fruição e divulgação musical frequentados 
pelos inquiridos no Porto, segundo cidade e espaço de frequência (percentagem de casos em coluna)

Imagens associadas aos espaços Porto Contagiarte
Maus 

Hábitos
Passos 
Manuel

Pitch
Plano 

B
Porto 
Rio

Uptown

DJ, música e estilos musicais 28,8 28,9 16,9 19,1 28,9 7,9 39,2 81,4

Design e décor 18,4 8,9 10,2 19,1 40,7 33,9 3,8 11,8
Sociabilidade, movimento, grupos 
e diversão

21,0 38,4 33,1 10,3 14,8 12,7 10,0 18,6

Diferente e alternativo 16,2 16,8 30,1 19,1 11,1 20,6 2,3 5,9

Cores e contextos 10,5 7,9 1,8 28,7 9,6 4,2 6,2 22,5

Artes e cultura 16,5 24,2 38,0 5,9 3,0 28,5 0,0 1,0

Cidades e ambiências 11,1 5,3 4,8 3,7 7,4 9,1 48,5 2,9

Especificidades físicas do espaço 14,0 8,4 11,4 4,4 3,0 22,4 39,2 9,8

Familiaridade e amigos 12,7 14,2 13,3 6,6 6,7 2,4 27,7 22,5
Temporalidades e estados de 
espírito 

8,6 11,1 4,8 18,8 10,4 3,6 13,1 9,8

Épocas e contextos históricos 5,5 2,6 3,0 9,6 3,7 15,8 0,0 2,0

Espaço agradável e acolhedor 6,4 3,2 5,4 10,3 16,3 4,8 1,5 4,9

Outras 30,4 29,9 27,0 54,5 44,5 33,9 8,5 6,9

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Tabela 7.16: Representações associadas (imagens) aos espaços de fruição e divulgação musical frequentados 
pelos inquiridos em Lisboa, segundo cidade e espaço de frequência (percentagem de casos em coluna)

Imagens associa-
das aos espaços

Lisboa Europa Frágil Incógnito Left Lounge Maxime
Mini 
Mer-
cado

Music 
Box

Santiago 
alqui-
mista

ZdB

DJ, música e estilos 
musicais

30,4 16,7 17,3 53,6 26,5 23,8 17,1 24,6 46,4 60,0 22,4

Design e décor 30,4 26,7 19,2 12,1 44,9 55,6 21,6 49,1 18,5 17,5 30,2

Sociabilidade, movi-
mento, grupos e 
diversão

20,0 16,7 34,6 22,9 14,3 18,1 11,7 22,8 19,6 10,0 22,4

Diferente e alter-
nativo

14,5 10,0 25,0 12,9 12,2 14,4 4,5 5,3 15,5 15,0 29,3

Cores e contextos 17,8 1,1 12,5 20,0 27,6 23,1 26,1 28,1 13,1 7,5 9,5

Artes e cultura 5,5 0,0 6,7 0,0 3,1 2,5 1,8 0,9 3,6 10,0 31,0

Cidades e ambiên-
cias

8,2 20,0 3,8 1,4 10,2 6,3 15,3 2,6 13,1 20,0 0,0

Especificidades físi-
cas do espaço

13,4 6,7 1,9 9,3 15,3 3,1 30,6 10,5 19,6 32,5 17,2

Familiaridade e 
amigos

13,1 20,0 8,7 25,7 13,3 7,5 9,9 11,4 10,7 7,5 13,8

Temporalidades e 
estados de espírito 

9,0 22,2 11,5 11,4 2,0 10,0 11,7 3,5 9,5 0,0 3,4

Épocas e contextos 
históricos

7,4 11,1 17,3 10,7 1,0 4,4 15,3 7,9 2,4 5,0 1,7

Espaço agradável e 
acolhedor

4,9 3,3 3,8 2,1 2,0 8,1 1,8 10,5 8,9 5,0 0,0

Outras 25,4 45,4 37,6 17,7 27,5 23,3 32,4 22,9 19,2 10,0 19,0

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008
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Desta abordagem das imagens dos espaços de fruição e divulgação musical, mais uma 
vez, a dimensão musical e sociabilitária se evidenciaram, pelo que importa perceber um 
pouco a sua expressão na interpretação de algumas das dimensões fulcrais de abordagem 
dos espaços para os inquiridos. Ao nível das sociabilidades, sobressai o facto de uma 
esmagadora maioria dos inquiridos de ambas as cidades terem conhecido os espaços 
de fruição e divulgação musical por via de amigos, sendo que apenas alguns espaços 
de Lisboa revelam percentagens mensuráveis de outras formas de conhecimento (por 
exemplo, a «casualidade»). A forma de conhecimento estende-se para “com quem fre-
quentam os espaços”, assumindo os amigos a categoria predominante do ponto de vista 
de acompanhantes, seguida de namorado(a). Não deixa de ser importante ressaltar uma 
percentagem significativa de inquiridos que os frequentam sozinhos, o que demonstra 
eventualmente uma relação já consolidada de familiaridade face ao espaço. No que respeita 
à dimensão musical, de um modo geral, na cidade de Lisboa, a programação musical dos 
espaços é avaliada de uma forma mais positiva do que no Porto, o que não anula o facto 
de nas duas cidades a categoria predominante de classificação seja “bom”. Não obstante, 
as representações da programação sejam muito positivas, podemos identificar algumas 
nuances que situam acima da média, o Pitch, o Passos Manuel, o Maxime, o Lounge e 
o Incógnito, e abaixo da média o Contagiarte e o Europa. A este respeito, é interessante 
salientar que a larga maioria dos respondentes (mais de 70%) apresentam um nível de 
satisfação positivo, o que reforça a ideia de que estes espaços garantem uma oferta pro-
gramática extremamente direccionada e bem segmentada que dá resposta aos gostos e 
necessidades do seus públicos. 

Figura 7.80: Momentos de interacção dos públicos do Maus Hábitos

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Importa referir que alguns trabalhos têm demonstrado a existência de dois factores 
importantes no que toca às escolhas de consumo musical (Larsen [et al.], 2006). O primeiro 
factor diz respeito à preocupação com os gostos dos outros no sentido da adaptação às 
afinidades musicais de quem está perante os sujeitos e do seu grupo de pertença, do papel 
desempenhado nesse grupo, da imagem do mesmo, da disposição dos seus membros, 
enfim, das dinâmicas de convivialidade e de sociabilidade presentes e ínsitas ao grupo de 
amigos. É importante ressaltar a importância os amigos na intensificação da apropriação 
musical. A importância do grupo de amigos é tão mais relevante se considerarmos que é 
por esta que se faz a reivindicação de diferentes mundos de pertença musical. 

Figura 7.81: Momentos de interacção dos públicos do Porto Rio

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Relativamente à música em si, o segundo factor, apontam-se as normas sociais (por 
exemplo, a música esperada em cada situação), a importância da música para os outros e 
a sua familiaridade com a mesma, os gostos musicais dos outros e sua imagem musical e 
o papel da música no contexto situacional. Os indivíduos tendem assim a promover uma 
imagem positiva do eu através dos seus consumos musicais. As suas preferências e gos-
tos são definidos não tanto pelo seu juízo estético mas pela sua avaliação da música no 
sentido da sua congruência com a identidade social do indivíduo, com a situação em que 
se encontra, demonstrando a importância de contexto convivial das «saídas». Podemos 
então assegurar que o simbolismo do consumo musical depende da importância da música 
na vida de cada elemento do grupo de amigos levando ao seu maior ou menor grau de 
envolvimento com a música. Será importante mencionar ainda a presença de rituais de 
consumo musical dos grupos como «o cantar e o dançar» ao som das suas músicas prefe-
ridas, o consumo de parafernália musical e a linguagem utilizada para descrever as bandas 
de eleição: “a autenticidade da representação simbólica aumenta quando suportada pelo 
consumo adicional de rituais tais como cantar com a música, dançar ao seu som, consu-
mindo outra parafernália relacionada ou discutindo criticamente” (Larsen [et al.], 2006:17). 
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Tabela 7.17: Meios pelos quais tomou conhecimento acerca da existência dos espaços de fruição e divulga-
ção musical frequentados pelos inquiridos, segundo cidade e espaço de frequência (em percentagem)

Porto
Porto 
Rio

Lisboa Maxime ZDB
Music 
Box

Santiago 
Alqui-
mista

Incóg-
nito

Amigos 86,5 81,5 83,5 70,6 78,4 77,8 71,8 94,3

Internet 2,1 2,3 3,6 8,3 7,8 8,4 2,6 1,4

Jornais/revistas 1,9 0,8 2,2 8,3 3,4 3,6 5,1 0,0

Familiares 2,1 1,5 2,2 2,8 0,0 0,0 12,8 2,1

Casualidade (“pas-
sei e vi”)

1,7 0,8 4,1 7,3 3,4 2,4 5,1 1,4

Flyers | Posters 2,8 6,2 1,0 2,8 0,9 1,2 0,0 0,0

Outros 3,1 7,0 3,2 2,8 6,1 6,6 2,6 0,7

Total (N) 1024 130 1141 111 116 168 40 140

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Tabela 7.18: Agentes sociais que acompanham a frequência dos espaços de fruição e divulgação musical 
frequentados pelos inquiridos, segundo cidade e espaço de frequência (percentagem de casos em coluna)

Porto
Porto 
Rio

Lisboa Maxime ZdB
Music 
Box

Santiago 
Alqui-
mista

Incóg-
nito

Amigos 88,8 86,2 89,5 96,4 82,8 85,1 70,0 97,1

Namorado(a) 18,4 25,4 17,0 23,4 21,6 13,1 10,0 27,9

Sozinho(a) 9,0 18,5 8,9 4,5 9,5 5,4 12,5 20,7

Familiares 3,8 6,9 3,1 4,5 2,6 2,4 12,5 2,1

Colegas de tra-
balho

0,4 2,3 0,6 1,8 0,0 0,6 2,5 0,0

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Tabela 7.19: Avaliação da programação dos espaços de fruição e divulgação musical mais frequentados pelos 
inquiridos, segundo a cidade e o espaço de frequência (em percentagem)

Classificação 
da programa-
ção musical 
dos espaços

Porto

Acima do valor 
geral da cidade

Abaixo do 
valor geral 
da cidade Lisboa

Acima do valor geral da 
cidade

Abaixo do 
valor geral 
da cidade 

Pitch
Passos 
Manuel

Contagiarte Maxime Lounge
Incóg-
nito

Europa

Muito má 0,9 0,0 0,7 1,6 1,1 0,0 0,6 3,6 1,1

Má 10,4 0,7 2,2 33,2 1,9 2,7 0,6 1,4 4,5

Razoável 28,5 20,0 19,1 49,5 23,1 16,4 19,0 12,9 38,2

Boa 48,2 57,8 60,3 15,3 55,0 53,6 53,8 53,6 46,1

Muito boa 12,0 21,5 17,6 0,5 18,9 27,3 25,9 28,6 10,1

Total (N) 1024 135 136 190 1141 111 160 140 190

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

São claros os elementos que tendem a valorizar a noite enquanto espaço de conviviali-
dade lúdica e musical, tanto mais que a administração do inquérito foi feita do decurso da 
própria noite. Neste contexto, foi também importante perceber os significados da noite 
e saber se, dentro da sua espessura de significação se mostravam convergentes com as 
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dimensões até agora identificadas. No conjunto dos espaços de fruição e divulgação musi-
cal frequentados, a noite foi auto-representada, mormente, como “convivial e divertida”, 
“aberta e cosmopolita” e “diversificada e polivalente”. No contexto portuense, as atribuições 
incidiram sobretudo no facto de a noite ser “convivial e divertida”, “diversa e polivalente” e 
“limitada e pequena”. Em Lisboa, as auto-representações incidiram nas epítomes “convivial 
e divertida”, “aberta e cosmopolita” e “diversa e polivalente”. No cômputo geral, estamos 
perante elementos redefinidores de uma «ética de saídas» bastante recente em Portugal. 
Ao particularizarmos as representações por cidades, podemos observar diferenciais de 
posicionamento que se ligam de forma importante à própria historicidade das cenas da 
noite em Lisboa e Porto, que apresentam uma tessitura e dinâmica específica e própria, 
uma é mais antiga e outra mais recente. 

Tabela 7.20: Representação da noite do Porto e de Lisboa pelos frequentadores dos espaços de divulgação e 
fruição musical (percentagem de casos)

Representação da noite Porto Lisboa

Convivial e divertida 30,3 27,7

Aberta e cosmopolita 14,6 27,3

Diversa e polivalente 18,9 25,9

Elitista e fechada 13,9 19,5

Fashion e glamour 15,4 19,1

Drogas, álcool e excessos 10,0 15,9

Limitada e pequena 17,9 11,0

Fechada e pouco qualificada 11,0 7,3

Diferente e alternativa 4,5 5,9

Homogénea e repetitiva 12,0 5,7

Cara e consumos obrigatórios 7,0 5,6

Familiar e próxima 8,5 5,3

Escura e cinzenta 6,3 1,1

Efémera 5,3 4,9

Arte e cultura 3,4 3,2

Singular e única 3,9 1,4

Baixa da cidade 3,9 1,8

Outros 13,1 18,8

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

No que respeita às dinâmicas da cultura urbana, e posicionando-se os inquiridos sobre 
a veracidade ou não de um conjunto de afirmações, mais uma vez se desenham traços 
de similitude e outros de diferença entre as cidades de Porto e Lisboa. Consideremos as 
expressões mais pontuadas do lado do Porto: “as novas dinâmicas apostam na questão 
estética”; “intervenção cívica e cultural associada ao lazer”; “espaços de lazer interdis-
ciplinares”; “o regresso à baixa enquanto modo de vida”; “as novas dinâmicas apostam 
na mistura de estilos e gostos”. Por sua vez, Lisboa pontuou com maior expressividade 
as asserções: “as novas dinâmicas apostam na questão estética”; “as novas dinâmicas 
apostam na mistura de estilos e gostos”; “as novas dinâmicas ligam-se a espaços de lazer 
interdisciplinares”; “as novas dinâmicas têm públicos qualificados escolar e profissional-
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mente”; e “as novas dinâmicas relacionam-se com o regresso à baixa enquanto modo 
de vida”. Posicionamentos dotados de muitas similitudes, mas existem aqui diferenças de 
posicionamento que importa precisar: no Porto, enfatiza-se a intervenção cívica e cultural 
ligada ao lazer, ao passo que em Lisboa se incide mais na mistura de estilos e de gostos. 
Novamente, poderemos estar perante a importância da démarche dos ciclos históricos de 
implantação das dinâmicas de lazer e de noite nas duas cidades.

Tabela 7.21: Posicionamento face às novas dinâmicas de cultura urbana por parte dos frequentadores dos 
espaços de divulgação e fruição musical do Porto (percentagem de concordância)

Posicionamento face às novas dinâmicas de cultura urbana % de Casos

Espaços de lazer interdisciplinares 82,3

Intervenção cívica e cultural associada ao lazer 82,8

Novas dinâmicas culturais urbanas situam-se na periferia 16,9

As novas dinâmicas têm públicos qualificados escolar e profissionalmente 68,5

As novas dinâmicas urbanas apostam na tradição 19,9

O efémero marca as novas dinâmicas culturais urbanas 68,7

As novas dinâmicas culturais apostam nas massas 40,3

As novas dinâmicas culturais apostam na questão estética 90,0

As novas dinâmicas apostam na mistura de estilos e gostos 79,7

Regresso à baixa enquanto modo de vida 81,4

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Tabela 7.22: Posicionamento face às novas dinâmicas de cultura urbana por parte dos frequentadores dos 
espaços de divulgação e fruição musical de Lisboa (percentagem de concordância)

Posicionamento face às novas dinâmicas de cultura urbana % de Casos

Espaços de lazer interdisciplinares 74,2

Intervenção cívica e cultural associada ao lazer 65,3

Novas dinâmicas culturais urbanas situam-se na periferia 24,4

As novas dinâmicas têm públicos qualificados escolar e profissionalmente 72,8

As novas dinâmicas urbanas apostam na tradição 32,2

O efémero marca as novas dinâmicas culturais urbanas 64,9

As novas dinâmicas culturais apostam nas massas 47,4

As novas dinâmicas culturais apostam na questão estética 86,8

As novas dinâmicas apostam na mistura de estilos e gostos 77,8

Regresso à baixa enquanto modo de vida 65,5

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Como demonstrámos no Capítulo 3, Sara Cohen (1991) esteve particularmente interes-
sada nos rituais de performance da música, na sua ocupação simbólica de um território 
local e na sua organização em vínculos e laços sociais. A relação com a música é interme-
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diada por processos sociais que nela se inscrevem e tornam as expressões musicais locais 
susceptíveis à influência de fenómenos nacionais e globais (Shank, 1994). Stahl mostrou 
a diversidade de actividades susceptíveis de influenciar a cena musical num determinado 
contexto. Assim, para além dos músicos, existe um conjunto de outros agentes extrema-
mente importantes na configuração e manutenção da cena, desde promotores a críticos, 
locais de apresentação e divulgação, passando por designers, produtores e DJ (2004). O 
musicmaking é acerca do movimento através da cidade, sobre a viagem de casa para o 
espaço de ensaio, do clube para o bar, do café para o estúdio de gravação: envolve «tex-
turas cumulativas» de referência urbana para os frequentadores dos espaços musicais das 
cidades (Stahl, 2004). É nesta vinculação e tradução espacial que consideramos sustentar-
se a cena musical lisboeta e portuense, envolvendo os espaços referidos. Importa reter 
nesta aproximação, a cena como um constructo social moldado pelas redes e relações de 
interacção que se desenvolvem entre os diferentes agentes (Cohen, 1993). 

Presentemente, o conceito de cena é muito utilizado e objecto de uma incessante 
aplicação à música popular e seus movimentos, onde, para além de bandas, existem 
centros comunitários, programas estatais e regionais, editoras, bares, festivais, lojas de 
discos, projectos que cruzam actores e consumidores musicais num espaço geográfico 
delimitado, e é nesse sentido que o utilizamos para espacializar os encontros e fruições 
face à música no contexto do Porto e de Lisboa enquanto “comunidades estéticas na vida 
urbana moderna” (Hesmondhalgh, 2005:38). A análise dos espaços de divulgação e de 
fruição musical em ambas as cidades poderá assim ir ao encontro da perspectiva de Crane 
que defende que “a sempre crescente diferenciação da cena musical é resultado de um 
crescimento continuado do número de organizações que produzem e disseminam música 
e que procuram um nicho num mercado em que os pesos relativos das diferentes coortes 
geracionais e das classes culturais está constantemente a mudar” (Crane, 1992:121). Este 
entendimento também se alicerça no facto de que a cultura urbana tem sofrido mudanças 
importantes, onde novas fronteiras e actores vão interagindo, aproximando a cultura da 
estética e do entretenimento.

7.2.3. Modalidades de relacionamento e apropriação da música

Ao nível dos gostos musicais, os inquiridos dos espaços de Porto e Lisboa foram sub-
metidos a dois eixos de posicionamento: auto-identificação e posicionamento em termos 
de gostos musicais e identificação de duas bandas estruturadoras dos gostos musicais 
dos agentes sociais. Dentro do primeiro eixo, de auto-posicionamento propriamente dito, 
podemos apreciar a importância do rock alternativo e do indie rock (40,6%) nas preferên-
cias musicais dos inquiridos. Operando uma análise relativamente à definição deste estilo 
musical, Ian Rogers garante que se caracteriza pela sua autonomia, produção musical de 
baixo orçamento e ligada aos tempos livres dos músicos, privilegiando sempre a inovação 
e originalidade (Rogers, 2008). No entanto, recentemente têm-se vindo a afirmar outras 
vertentes «mais comerciais» do indie rock, e Rogers atesta que o sucesso de bandas como 
Franz Ferdinand, The Gossip ou The Rapture, levaram a que se começasse a associar ao 
nome ‘indie’ estas vertentes deste estilo, quando na verdade se afastam daquilo em que 



1140

o género em causa realmente consiste. Portanto, e não entrando em discussões em torno 
da autenticidade de géneros estilísticos, o terreno do rock alternativo e do indie rock é 
marcado por uma intensa ductilidade e essa é uma característica primordial que trespassa 
os discursos quer do lado da produção, quer do lado do consumo. No seu estudo acerca do 
indie rock, Rogers refere que um dos factos mais interessantes diz respeito à importância 
das redes sociais da Internet para a divulgação destes músicos: “o que foi excepcional nas 
minhas descobertas, apesar de já expectável, foi o efeito amplificante que os novos meios 
tecnológicos têm no status e na micro-celebridade” (Idem, Ibidem:647). 

Tabela 7.23: Autodefinição dos frequentadores dos espaços de divulgação e fruição musical face ao género 
musical preferido (1.ª opção) (em número e em percentagem)

Auto-identificação do estilo musical preferido N %

Alternativa/Indie Rock/Rock 879 40,6

Pop/Rock 572 26,4

Hip Hop/Rap 128 5,9

Metal/Hard 76 3,5

Punk/New Wave 35 1,6

Ska 23 1,1

Dark/Goth/Industrial 17 0,8

Electro 128 5,9

Trance 21 1,0

Techno 32 1,5

House 52 2,4

Reggae 27 1,2

Jazz 101 4,7

Blues 10 0,5

World Music 15 0,7

Brasileira 9 0,4

Soul/Funk/Disco 17 0,8

Drum’n’bass 5 0,2

Rockabilly 2 0,1

Clássica 5 0,2

Folk 2 0,1

Música Popular Portuguesa 1 0,0

Fado 1 0,0

Outro 7 0,3

Total 2165 100,0

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008
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Hesmondhalgh considera que o género indie se tornou o elemento central da música 
pop britânica tendo-se alterado a sua definição ao longo do tempo: “indie era agora o 
termo usado na generalidade para descrever uma série de sons e uma atitude, em vez de 
uma posição institucional e estética” (Hesmondhalgh, 1999:51). Conclui por isso argu-
mentando que “os tempos mudaram: uma era diferente chama por diferentes culturas 
políticas, mas esperançosamente uma que tenha em conta a aprendizagem com os erros 
anteriores” (Idem, Ibidem:57). A este respeito e se nuancearmos a auto-representação do 
primeiro género musical com as cidades de pertenças dos inquiridos poderemos obser-
var algumas posições de gosto importantes. Assim, é possível desde logo referir a maior 
importância do rock alternativo/indie rock para a cidade de Lisboa face ao Porto, o que 
aparecerá eventualmente inter-relacionado com a existência de espaços mais vinculados a 
este género musical na capital de que destacámos, entre outros, o Incógnito, que aparece 
vinculado sobretudo a uma série de sons e a uma atitude, tal como defende Hesmondhalgh. 
Também é importante demonstrarmos a maior relevância de sonoridades (hip hop/rap, 
metal/hard e punk/new wave) na cidade do Porto, dando consistência à percepção, obtida 
ao longo do trabalho de campo, de que a presença de nichos e de cultos musicais mais 
arreigados se fará no Porto. 

Tabela 7.24: Autodefinição dos frequentadores dos espaços de divulgação e fruição musical face ao género 
musical preferido (1.ª opção) no Porto e em Lisboa (em número e em percentagem)

Géneros musicais
Porto Lisboa

N % N %

Alternativa/ Indie Rock/ Rock 386 37,7 493 43,2

Pop/ Rock 264 25,8 308 27,0

Hip Hop/ Rap 71 6,9 57 5,0

Metal/ Hard 47 4,6 29 2,5

Punk/ New Wave 20 2,0 15 1,3

Ska 16 1,6 7 0,6

Dark/ Goth/ Industrial 10 1,0 7 0,6

Electro 58 5,7 70 6,1

Trance 11 1,1 10 0,9

Techno 12 1,2 20 1,0

House 27 2,6 25 2,0

Reggae 20 2,0 7 0,6

Jazz 48 4,7 53 4,6

Blues 1 0,1 9 0,8

World Music 8 0,8 7 0,6

Brasileira 1 0,1 8 0,7

Soul/ Funk/ Disco 13 1,3 4 0,7

Drum’n’bass 3 0,3 2 0,2

Rockabilly 0 0,0 2 0,2

Clássica 3 0,3 2 0,2

Folk 2 0,2 0 0,0

Música Popular Portuguesa 0 0,0 1 0,1

Fado 0 0,0 1 0,1

Outro 3 0,3 4 0,4

Total 1024 100 1141 100

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008
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Tabela 7.25: Autodefinição dos frequentadores dos espaços de divulgação e fruição musical face ao género 

musical preferido (1.ª opção) por espaço frequentado (em percentagem)

Géneros musicais Porto Rio Plano B Contagiarte Mini Mercado Incógnito ZdB

Alternativa/ Indie Rock/ Rock 28,5 40,0 34,2 32,5 57,9 58,6

Pop/ Rock 26,2 61,8 43,2 53,5 52,1 43,1

Hip Hop/ Rap 17,7 12,1 5,8 19,3 12,1 11,2

Metal/ Hard 23,8 6,7 9,5 5,3 15,7 12,1

Punk/ New Wave 32,3 9,1 11,6 3,5 26,4 11,2

Ska 7,7 0,6 12,1 4,4 5,7 5,2

Dark/ Goth/ Industrial 11,5 7,3 3,2 6,1 8,6 4,3

Electro 19,2 23,6 11,6 27,2 22,1 12,1

Trance 6,9 1,2 8,9 7,0 4,3 3,4

Techno 7,7 4,8 1,1 10,5 5,7 4,3

House 12,3 21,8 8,4 22,8 7,9 6,0

Reggae 10,0 6,7 18,9 16,7 6,4 12,9

Jazz 21,5 30,3 18,4 14,9 15,7 38,8

Blues 4,6 6,7 5,8 7,9 1,4 5,2

World Music 6,9 6,3 16,3 1,8 4,3 18,1

Brasileira 2,3 7,9 10,0 10,5 7,1 11,2

Soul/ Funk/ Disco 6,9 12,1 12,1 20,2 5,7 16,4

Drum’n’bass 34,6 9,7 1,6 13,2 5,7 5,2

Rockabilly 6,9 0,0 1,6 2,6 3,6 0,9

Clássica 0,8 9,1 0,5 1,8 4,3 6,9

Folk 0,8 3,0 17,9 0,9 1,4 0,9

Música Popular Portuguesa 0,8 3,0 2,1 0,9 0,0 0,0

Fado 0,0 1,8 0,0 0,0 0,7 0,0

Outro 7,0 10,2 41,1 16,6 24,2 12,1

Se, com Helena Santos, retomarmos a concepção de que “a noção de públicos culturais 
se apresenta, assim, hoje talvez como nunca, no entrecruzamento de diversas proble-
máticas de mudança e permanência das sociedades contemporâneas em contexto de 
globalização”, então teremos que dar particular relevo às “reconfigurações nos campos 
da produção cultural-simbólica com transformações no campo económico-social, que 
tornam o processo de reconhecimento social e institucional da cultura e da arte, dos seus 
agentes e dos seus princípios especialmente desafiador em termos de novas práticas e 
representações culturais” (Santos, 2003:76). Dentro do nosso interesse analítico neste 
momento, a identificação do estilo musical dos inquiridos, importa também evidenciar 
essa mesma pluralidade de gostos e de identificações que subjazem à identificação do rock 
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alternativo e do indie rock86 como estilo preferencial dos agentes sociais envolvidos, pois 
essa autodefinição pode recobrir situações de indecisão ou ecletismo musical, ou ainda, 
necessidade de «integração» e moldagem a um contexto valorizador dessas modalidades 
estilísticas do rock. 

Sim, a transbordante oferta coloca-nos mais possibilidade de enveredar por uma amálgama 
de estilos que propriamente procurar um ou outro, mais definido.
Entrevistada 5 Públicos2008, 30 anos, Feminino, Secretária de Direcção, Frequência Uni-
versitária, Lisboa

A banda larga abriu as portas a todo o tipo de música de qualquer ponto do mundo... 
não há grande complexidade nisto... a não ser pelo facto de que ouvimos mais coisas, 
algumas diferentes entre si e vamos sendo mais estimulados.... já não se vê tanto aquela 
atitude fechada de ser adepto de determinado estilo que se via há uns anos atrás... as tribos 
misturam-se mais...
Entrevistado 6 Públicos2008, 27 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Vila Nova de 
Famalicão

A oferta é enorme, mas essa afinidade está mais relacionada com o grau de procura que é 
efectuado do que com a oferta disponível, isto é, se alguém não tem abertura para ouvir 
outros géneros musicais, não ouve independentemente dos inúmeros géneros existentes. 
Entrevistada 7 Públicos2008, 25 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

Também, e se de acordo com Bourdieu, os indivíduos pertencentes aos estratos sociais 
mais elevados tendem a ter gostos culturais considerados elitistas na medida em que se 
caracterizam pela distinção que marcam relativamente aos outros, podemos concluir que 
esta autodefinição se vincula de forma importante ao lugar que estes agentes ocupam no 
seio da estrutura social. Para justificar o seu argumento Pierre Bourdieu recorreu a uma 
série de comprovações empíricas realizadas no seio da sociedade francesa, comprovações 
estas que têm vindo a ser questionadas no sentido da possibilidade da sua aplicação a 
outros tempos e espaços (Bourdieu, 1979; 2004; 2007). Tendo por base o facto de as 
constatações relativamente a esta questão irem no sentido de uma maior complexidade 
no que se refere aos consumos musicais do que aquela enunciada por Bourdieu, suge-
rimos um reequacionamento da teoria de Pierre Bourdieu na medida em que há hoje 
uma maior abertura dos gostos mais elitistas que, apesar de ainda marcarem a distinção 
social, começam a caracterizar-se por uma maior diversidade de padrões de referências 
musicais87. Esta mesma constatação atravessou um trabalho recente feito no quadro da 
sociedade espanhola (López-Sintas [et al.], 2007), tornando claro que, apesar da teoria da 
distinção de Pierre Bourdieu marcar uma forte presença nos consumos culturais e musi-

86 Procurar estudar as diferentes afinidades musicais a partir de rótulos é algo problemático, até porque na maior 
parte das vezes, estes rótulo não passam de imposições das próprias indústrias culturais. Para exemplificar esta 
tese, Kruse foca-se no exemplo da música alternativa: “mas «música alternativa» não parece ter apenas a ver com 
o produto de canais de distribuição. De certa forma, toda a gente que entrevistei – músicos, pessoas envolvidas 
com a rádio, as pessoas envolvidas na produção e venda de discos – implicitamente, definem-se a si próprios como 
«alternativos» ao fazer alegações sobre a singularidade da sua música, ou da sua plateia: ninguém está a fazer o 
que nós estamos a fazer” (Kruse, 1993:35).

87 Por exemplo, “o aparecimento da música techno nos anos 80 do século passado supôs uma mudança de alguns 
aspectos criativos na música popular, em parte graças aos avanços tecnológicos. Caracteriza-se por uso contínuo de 
remisturas, em muitos casos de temas de épocas precedentes. Esta é uma música de obsolescência rápida. Muitos 
dos discos são gravações de um disc jokey que distribui através de labels especializadas para lojas de música e que 
não pretendem voltar a gravar” (Romo, 2004:112).
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cais em geral, a complexificação e diversificação dos gostos é também uma realidade. É 
este o caso da sociedade espanhola segundo puderam apurar estes investigadores, o que 
poderá evidenciar que “a teoria de Bourdieu poderá estar presa no tempo e no espaço” 
(Idem, Ibidem, 2007:99). Por esta razão os autores sugerem uma reformulação teórica 
do contributo bourdiano que possibilite a percepção da realidade social contemporânea 
marcada pelo predomínio de formas e conteúdos musicais múltiplos, céleres no tempo e 
no espaço e cujas circunstâncias de fidelização são também mais instáveis. 

Considero-me com um gosto bastante variado, uma vez que gosto praticamente de todos 
os estilos musicais (definições que por vezes me parecem bastante redutivas). À excepção 
de metal e afins podem encontrar-se discos de todos os géneros nas minhas prateleiras. 
Porém, identifico-me mais com a dita música indie, pela atitude de independência, pela 
postura das bandas que lhe está associada, pela mensagem (ou falta dela) nas letras. Por 
outro lado, cresci a ouvir pop rock (estilo onde cabe tudo) e portanto diria que a maioria 
das “minhas” bandas se situam nesse universo. Por último, refiro-me à chanson française 
como uma das minhas paixões, pela própria história do género e pelo que isso me transmite.
Entrevistada 1 Públicos2008, 29 anos, Feminino, Bolseira de Investigação, Pós-graduação, 
Coimbra

É complicado compartimentar as coisas em estilos musicais, sobretudo quando se gosta de 
coisas tão diferentes. Acaba por ser redutor definir a música que ouço em termos de estilos 
musicais porque, ao longo dos anos, fui acumulando tantas músicas diferentes que acho 
que ouço de tudo. Mas se for preciso caracterizar-me, ando um pouco entre o indiepop 
(twee) e as músicas alternativas, sobretudo britânica e americana. Gosto de músicas mais 
introspectivas, gosto do formato canção, mas também gosto da sua desconstrução e da 
procura de novos formatos, mesmo que se produzam através das referências a momentos 
diferentes da história da música moderna
Entrevistado 2 Públicos2008, 39 anos, Masculino, Bolseiro de Investigação, Pós-graduação, 
Lisboa

Amante de música. Não gosto de rótulos mas talvez me integre no “grupo” indie-pop-
whatever-alternativo.
Entrevistada 3 Públicos2008, 33 anos, Feminino, Jornalista, Licenciatura, Amadora

Identifico-me com o que o meu mediaplayer chama de indie.
Entrevistada 5 Públicos2008, 30 anos, Feminino, Secretária de Direcção, Frequência Uni-
versitária, Lisboa

Se me tentasse definir em termos de estilos diria que sou curioso, apaixonado por coisas 
novas, gosto de música experimental, gosto de vários estilos dependendo da minha disposi-
ção... há dias que sabe bem ouvir noise, electrónica, metal, música estranha.... Noutros dias 
só dá vontade de saltar e então ouço indie, basicamente rock mais melódico, mas sempre 
com paladar experimental. Gosto de uma boa música seja ela pop ou outra coisa qualquer....
Entrevistado 6 Públicos2008, 27 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Vila Nova de 
Famalicão

O estilo musical predominante é o indie rock. Segundo as estatísticas do last.fm, as bandas 
que mais ouço (no computador) são The National, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, 
Amon Tobin, White Stripes, BRMC, Broken Social Scene e Mogwai. A presença dos Nine Inch 
Nails e do Amon Tobin podem indicar algum ecletismo, mas o indie rock é preponderante.
Entrevistado 8 Públicos2008, 30 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Lisboa
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Coulangeon defende que o ecletismo dos gostos musicais se elitizou ao longo do tempo 
(2010:94). E acrescenta outras duas constatações de relevo: a presença mais intensa do 
ecletismo nas classes superiores face às classes populares e médias e o seu maior vigor nos 
géneros musicais considerados mais populares; assim e “dito de outra forma, aqueles que 
dispõem de um acesso privilegiado aos géneros legítimos enriquecem o seu reportório 
cultural ligando-se aos géneros menos legítimos” (Ibidem:94). Apesar de não possuirmos 
os elementos para a realidade portuguesa de que dispõe Coulangeon para a francesa, 
parece-nos importante destacar que nos deparámos com muitas auto-identificações com 
o ecletismo no decurso da administração do inquérito e formuladas discursivamente no 
decorrer das entrevistas, aproximando o universo em análise dos resultados decorrentes 
das investigações do autor. 

A palavra que melhor me define musicalmente é ecletismo. Consumo avidamente varia-
díssimos estilos musicais, incidindo actualmente sobretudo no indie rock, hip hop, world, 
jazz, MPB e soul. Julgo que absorvo influências musicais muito distintas e isso reflecte-se no 
meu gosto musical variado. Tem o lado positivo de não marcar fronteiras ao conhecimento 
musical e esse ecletismo que refiro permitir-me ter maior abertura para estilos musicais novos 
ou bandas com som mais experimental; por outro lado também induz maior dispersão e 
menor possibilidade em conhecer profundamente seja uma banda seja um estilo musical, 
porque há sempre vontade de ir conhecer outra coisa (embora esse conhecimento acabe 
por acontecer quando realmente gosto muito da banda/ artista).
Entrevistada 7 Públicos2008, 25 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

O ecletismo é absoluto (pode soar a cliché ou a pretensão vaidosa, mas não é, é antes 
constatação empírica), tenho afinidades musicais que vão desde as estéticas mais radicais 
(o “noise”) até à electrónica minimal. Gosto e oiço tanto jazz como música erudita (dita 
“clássica”), e tudo o que vem englobado dentro dos rótulos da pop, hip hop, folk ou do 
experimentalismo. 
Entrevistado 9 Públicos2008, 23 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

Principalmente acho que gosto de música. E como tal gosto dos mais diversos géneros, sem 
bem que há certamente alguns meios onde me identifico mais. Certamente conheço mais 
projectos de rock experimental ou alternativo, que de jazz ou trance, mas isso é a vida e 
não podemos conhecer tudo. Mas nada como procurar, explorar, ver, ler, ouvir...
Entrevistado 10 Públicos2008, 31 anos, Masculino, Músico, 12.º Ano de Escolaridade, Porto

Eclético! Eclético! E de extremos: de cada vez aprecio mais a solidez das interpretações 
dos clássicos (seja barroco, seja jazz, seja rock) e, ao mesmo tempo, anseio por uma coisa 
inovadora (não confundo com “uma novidade”).
Entrevistado 4 Públicos2008, 45 anos, Masculino, Gestor, Pós-graduação, Matosinhos
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Figura 7.82: Momentos de interacção dos públicos do Europa e do Lounge

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Num segundo eixo de posicionamento, os respondentes foram desafiados a identificar 
duas bandas que considerassem muito importantes e de referência em termos dos seus 
gostos musicais. Para além de apontarem um conjunto plural de estilos, é evidenciada 
em ambas as cidades a preferência pelo pop rock, logo seguida pelo rock alternativo/
indie rock, tendência que já se tem vindo a delinear por uma relação mais intensa dos 
inquiridos desta cidade com a música e pela própria referência em questões anteriores 
à noção de alternativo. O jazz, o electro e o house seguem-se nas preferências das duas 
cidades, destacando-se também no Porto, ao mesmo nível, o reggae. Não poderemos 
deixar de referir que esta definição não procedeu directamente de uma «auto-definição», 
mas decorreu da classificação posterior operada por nós em torno de uma tipologia de 
géneros musicais. 

Figura 7.83: Momentos de interacção dos públicos do Incógnito

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Assim, esta (falsa) incongruência ficar-se-á a dever mais uma vez à necessidade de «estar 
in» e à partilha de uma identidade afectiva e grupal de valorização do rock alternativo, 
mais do que à pertença concreta das bandas referenciadas ao subgénero identificado 
como preferido, mostrando a importância de enunciação de um gosto que implique a 
congruência do self com a imagem musical, as razões situacionais, a apresentação do eu, 
as afinidades musicais, o grau de envolvimento com a música e rituais do seu consumo 
(Larsen [et al.], 2006). Assim, ao debruçarmo-nos sobre as bandas mais referidas88 pelos 
agentes sociais em presença, facilmente podemos verificar a prevalência de bandas situ-
adas no quadro do pop rock, ainda que em mescla com bandas tidas como indie por 
ora (Arcade Fire, LCD Soundsystem e Radiohead). Esta nomeação de bandas revela-nos 
sobretudo que as audiências e os mercados são constituídos para produção em larga e 
global escala. Bandas e artistas como a Madonna, o Michael Jackson, os U2 e os Rolling 
Stones são simultaneamente produtos culturais anglo-americanos mas são de impossível 
fixação num território específico, circulando intensamente por todo o mundo e alcançando 
todos os contextos territoriais (Leyshon [et al.], 1995).

Tabela 7.26: Estilos musicais das bandas de referência dos frequentadores dos espaços de divulgação e de 
fruição musical do Porto, por cidade e espaço (percentagem de casos)

Estilos musicais das bandas 
de referência

Porto Contagiarte
Maus 

Hábitos
Passos 
Manuel

Pitch Plano B Porto Rio Uptown

Pop/Rock 72,1 87,4 67,5 63,2 76,3 86,1 36,2 80,4

Alternativa/Indie Rock/Rock 34,1 27,9 30,1 57,4 21,5 40,6 30,0 32,4

Música Portuguesa 23,3 30,0 21,1 21,3 25,9 15,2 28,5 20,6

Electro/Dança 21,3 11,1 30,7 27,2 17,0 17,6 37,7 7,8

Metal/Hard 10,2 7,9 7,8 2,9 6,7 3,6 23,1 26,5

Jazz 5,4 3,2 5,4 3,7 11,9 5,5 1,5 7,8

Reggae 5,4 10,5 9,0 2,2 6,7 1,8 3,1 1,0

World Music 2,9 5,8 3,6 1,5 0,7 3,0 3,1 1,0

Dark/Goth/Industrial 2,2 1,6 1,2 2,2 3,0 1,8 3,8 2,9

Brasileira 4,8 2,6 7,2 1,5 5,2 6,7 3,8 6,9

Hip Hop/Rap/R´N´B 4,8 2,6 4,8 3,7 9,6 4,2 5,4 3,9

Punk/New Wave/Ska 4,8 2,6 4,2 1,5 2,2 3,0 18,5 2,9

Soul/Funk/Disco 2,1 0,5 3,6 1,5 5,9 1,2 0,8 2,0

Clássica 1,3 0,0 0,6 3,7 0,0 1,8 1,5 2,0

Blues 1,0 0,5 0,0 0,0 3,0 5,5 0,0 0,0

Outro 4,4 5,8 3,0 6,6 4,4 4,8 3,1 2,0

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

88 Esta era uma resposta aberta limitada a duas indicações, por isso, os valores que aqui se apresentam referem-se 
a frequências absolutas de casos, ou seja, o número de vezes que uma banda foi referida pelos inquiridos. A limi-
tação a 10 bandas foi imposta por necessidade de operacionalidade analítica, pois o leque de bandas apresentado 
foi muito elevado. 
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Tabela 7.27: Estilos musicais das bandas de referência dos frequentadores dos espaços de divulgação e de 
fruição musical de Lisboa, por cidade e espaço (percentagem de casos)

Estilos musicais das 
bandas de referência

Lisboa Europa Frágil Incógnito Left Lounge Maxime
Mini 

Mercado
Music 
Box

Santiago 
Alqui-
mista

ZdB

Pop/Rock 68,3 80,0 92,3 62,9 76,5 59,4 50,5 77,2 57,7 92,5 64,7
Alternativa/Indie Rock/
Rock

42,5 77,8 24,0 65,0 38,8 43,8 36,0 14,0 38,1 10,0 57,8

Música Portuguesa 19,7 12,2 3,8 20,2 13,3 18,8 41,4 16,7 28,0 20,0 13,8

Electro/Dança 18,0 3,3 18,3 15,7 17,3 32,5 5,4 34,2 19,0 5,0 11,2

Metal/Hard 11,0 2,2 1,9 11,4 14,3 11,3 5,4 12,3 16,1 35,0 11,2

Jazz 6,0 2,2 4,8 2,9 10,2 1,9 16,2 4,4 2,4 17,5 8,6

Reggae 3,6 2,2 1,0 2,9 3,1 6,3 0,9 2,6 3,0 2,5 9,5

World Music 5,3 1,1 5,8 0,0 2,0 5,0 14,4 8,8 6,0 2,5 6,0

Dark/Goth/Industrial 3,6 3,3 1,9 15,7 1,0 1,9 0,9 0,0 4,2 0,0 1,7

Brasileira 5,8 3,3 12,5 2,1 5,1 4,4 11,7 0,9 4,8 7,5 8,6

Hip Hop/Rap/R´N´B 3,8 3,3 3,8 1,4 9,2 4,4 0,9 8,8 2,4 2,5 1,7

Punk/New Wave/Ska 3,9 4,4 3,8 7,9 3,1 8,1 2,7 0,0 3,0 2,5 0,0

Soul/Funk/Disco 2,9 4,4 2,9 0,0 3,1 0,6 1,8 7,9 5,4 0,0 1,7

Clássica 1,7 0,0 1,9 0,7 0,0 0,0 5,4 1,8 4,2 0,0 0,9

Blues 1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 6,1 4,2 0,0 0,9

Outro 2,5 0,0 3,8 1,4 3,1 1,9 5,4 4,4 1,8 2,5 1,7

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Tabela 7.28: As 10 bandas mais referidas pelos frequentadores dos espaços de divulgação e de fruição musi-
cal do Porto e de Lisboa (número de referências)

As 10 bandas mais referidas no Porto N As 10 bandas mais referidas em Lisboa N

U2 52 Metallica 50

Pearl Jam 52 Arcade Fire 48

Arcade Fire 49 U2 44

Muse 31 LCD Soundsystem 34

Metallica 30 Radiohead 28

Bob Marley 29 David Bowie 24

Red Hot Chili Peppers 25 Pearl Jam 24

Coldplay 25 Pixies 24

Radiohead 25 Linkin Park 22

Placebo 21 Nick Cave and the Bad Seeds 22

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Também é possível fazer da música um elemento central na estruturação da identidade 
(Le Bart, 2000), sobretudo porque a música é omnipresente na sociedade actual, sendo tão 
mais importante este contexto quando nos estamos a referir à juventude. As estratégias 
identitárias dos fãs ilustram de forma pertinente a possibilidade de alcançar singularidades 
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num contexto de homogeneidade, porque pela veemência a paixão singulariza, isto é, 
traduz-se em todos os actos quotidianos. Esta precisão analítica leva-nos a distinguir o gosto 
da paixão, na medida em que esta última implica um envolvimento e uma vivência mais 
perene com os conteúdos musicais, assim como é mais totalitária em termos de formas, 
na medida em que procura todos os registos, todos os eventos, todas as edições, etc.. No 
nosso caso, e não estando a falar só de fãs propriamente ditos, importa perceber o impacto 
que a música assume nas vidas destes agentes sociais, sendo que, em ambas as cidades, 
e de forma ainda mais destacada em Lisboa, uma grande maioria dos inquiridos assume 
ser influenciado pela música. As cidades revelam, no entanto, perfis distintos quanto aos 
motivos dessa influência. Se em ambas os inquiridos reconhecem maioritariamente porque 
é que assumem a música como potenciadora de estados de espírito, no que respeita às 
restantes justificações, elas distinguem-se, com o Porto a destacar a influência da música 
nos estilos de vida e Lisboa a evidenciar a música como banda sonora do eu. 

Tabela 7.29: Identificação dos motivos para a influência da música na vida por parte dos frequentadores dos 
espaços de divulgação e de fruição musical, por cidade e espaço (em percentagem)

Motivos para a 
influência da música 

na vida
Porto

Maus 
Hábi-
tos

Passos 
Manuel

Pitch Plano B
Porto 
Rio

Uptown Lisboa Europa Left Maxime ZdB
Santiago 

Alquimista

Música potencia 
estados de espírito

36,2 42,5 32,1 39,2 45,1 22,8 32,1 45,5 30,3 35,3 50,0 44,9 40,0

Música influencia 
estilos de vida

26,8 16,5 25,9 27,8 23,9 36,6 29,8 16,2 19,7 11,8 6,4 22,4 11,4

Música enquanto 
banda sonora do eu

10,9 11,0 16,1 5,2 8,0 13,8 10,7 17,3 18,4 18,8 17,9 19,4 22,9

Música influencia 
lazeres e conviviali-
dades

9,9 14,2 13,4 14,4 11,5 4,9 13,1 8,5 14,5 11,8 11,5 5,1 11,4

Música enquanto 
profissão/ocupação

6,9 7,1 5,4 4,1 1,8 17,1 8,3 6,3 6,6 14,1 5,1 8,2 11,4

Música como poten-
ciadora de consumos 

2,9 0,0 3,6 3,1 1,8 1,6 1,2 3,2 6,6 4,7 2,6 0,0 0,0

Música como veículo 
de discussão de ques-
tões (políticas)

2,0 3,1 0,9 0,0 4,4 2,4 0,0 2,0 3,9 3,5 1,3 0,0 2,9

Outras 4,5 5,5 2,7 6,2 3,5 0,8 4,8 1,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0

Total (N) 1024 166 136 135 165 130 102 1141 90 98 111 116 40

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_ESPAÇOS FRUIÇÃO MUSICAL_Porto&Lisboa_2007 | 2008

Ao nível da esfera identitária, as afinidades musicais revelam-se fundamentais, devendo 
ser ressalvada a importância da definição do self nas trocas simbólicas que se operam 
através da música, mas também a consideração do processo através do qual se dá essa 
troca simbólica (Larsen [et al.], 2006:8). No processo de (des)construção identitária, ou 
bricolagem identitária (Le Bart, 2000), a música, como uma das formas de comunicação 
cultural, assume-se como um meio privilegiado de operação (Kong, 1995). McRobbie, 
na sua análise da cultura rave, demonstra que os seguidores dessa música delimitam um 
«espaço de identidade», através do som, da dança, da moda, de fanzines e de flyers. A 
autora argumenta que a combinação de símbolos, de sinais e de estilos apresenta uma 
base identitária de seguimento (1993). Aprofundemos seguidamente algumas das razões 
da importância da música declaradas pelos respondentes do inquérito por questionário. 
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Num primeiro momento, e dentro do reconhecimento da importância da música no 
processo de (des)construção identitário, os inquiridos apresentaram a importância da 
música como potenciadora de estados de espírito, associando-a à expressão e vivência 
emocional, sendo muitos os que declaram ter uma selecção de músicas para estados 
emocionais de tristeza e/ou de alegria. Situamos aqui alguns dos trabalhos que pretende-
ram destacar o impacto emocional da música (Deschênes, 1998). Assim defende-se que 
“o impacto emocional que a sociedade ocidental confere à música é muito mais do que 
um impacto meramente psicossomático. Esta crença é modelada pelo nosso sistema de 
valores ocidentais, e todos nós somos aculturados, para que sintamos estas experiências 
e emoções do mesmo modo. De um modo geral, a aculturação refere-se, por exemplo, 
para a aprendizagem das estruturas tonais, mas existe também uma aculturação para as 
respostas dos ouvintes e pontos de vista sobre a música” (Idem, Ibidem:141). Essa expressi-
vidade emocional pode recobrir toda uma outra variedade de sentimentos e de emoções, 
que vão da calma à paixão, sendo que este filão tem sido muito bem aproveitado por 
todo o conjunto de valências comerciais ligadas às terapias alternativas. 

Actualmente, ouço música enquanto trabalho em casa ou nos arquivos/bibliotecas. Ouço 
música também como forma de desanuviamento. Por ser casado e pai, o tempo de fruição 
individual de música acaba por ser reduzido em relação ao espaço que tinha antes.
Entrevistado 2 Públicos2008, 39 anos, Masculino, Bolseiro de Investigação, Pós-graduação, 
Lisboa

Influenciam totalmente e em absoluto. Os meus gostos musicais e sua oscilação são movidos 
por ambientes, pormenores ou aspectos do meu dia-a-dia. Move-se também por sentimentos, 
por aquilo que sinto, evito sentir ou pelo que desejo sentir. Portanto, a minha vida também 
influencia o meu gosto musical.
Entrevistada 5 Públicos2008, 30 anos, Feminino, Secretária de Direcção, Frequência Uni-
versitária, Lisboa

O tipo de música que escolho ouvir influencia também o meu estado de espírito, a minha 
força de vontade, as minhas emoções. O gosto musical é, no fundo, determinante para toda 
a minha vida social, emocional, profissional, económica e representa um papel definidor 
da minha personalidade, ou seja, eu tal como me conhecem, não existiria da mesma forma 
sem a música que ouço. 
Entrevistada 7 Públicos2008, 25 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

Num segundo patamar, os inquiridos reconheceram a importância da música na influên-
cia em determinados estilos de vida, mostrando a pertinência do debate que tem vindo a 
dominar a música e a cultura populares, em especial a partir do boom da indústria cultural 
(só possível quando a música se tornou “parte do estilo de vida adolescente”) (Lash & 
Urry, 1999:132). Neste âmbito, estes autores assinalaram que “os artefactos culturais não 
são mais transcendentes enquanto representações, mas que eles se tornam imanentes 
enquanto objectos entre outros circulando nas estruturas de informação e comunicação; e 
que estas se tornaram a realidade da vida quotidiana. Isto é, a «música popular» tornou-se 
«cultura popular», a «música» tornou-se «parte do estilo de vida adolescente»” (Idem, 
Ibidem:132). Estas observações são aplicáveis aos adolescentes e jovens com maior inten-
sidade, mas também a toda a população adulta. As figuras da cultura pop que “ajudaram 
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a formar as identidades dos jovens de hoje” são aquelas que se tornaram nos “universos 
através dos quais eles classificam” a realidade – isto é, “julgam um grande número de 
objectos e acontecimentos através do prisma da cosmologia simbólica dos seus respectivos 
heróis”. Assim, “entidades e acontecimentos que seriam de outro modo classificados e 
julgados por universos político-morais são em vez disso julgados através destas categorias 
estéticas, de gosto89” (Idem, Ibidem:142). Na abordagem do corpo enquanto território de 
construção de identidades e de distinção social, a cultura de consumo e os estilos de vida 
são fenómenos essenciais. Os estilos de vida servem para a identificação com o outro e à 
unicidade do próprio, por isso seguindo a noção bourdiana de corporalidade, é no corpo 
que as estruturas estão inscritas, é através deste que “ (…) o sujeito apreende o social e 
reproduz a ordem do mundo, lugar de naturalização do arbitrário cultural e social” (Fer-
reira, 2007:292). Ao tatuar ou perfurar o seu corpo, o jovem tem a possibilidade, não só 
de se rebelar contra a sociedade, mas igualmente, a de construir um património pessoal 
próprio, que como está inscrito no seu corpo, para si é indestrutível e inabalável, produto do 
exercício de um direito fundamental. Encara o seu corpo “ (…) não apenas como um bem 
primeiro mas também como extensão visível de identidade pessoal” (Idem, Ibidem:304).

Quem gosta de ouvir a Rádio Cidade não frequenta o Café Guarany, nem quem gosta dos 
Interpol frequenta as discotecas da Zona Industrial. A música é condicionadora de atitudes 
e define estilos de vida.
Entrevistado 8 Públicos2008, 30 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Lisboa

Considero que a música que ouvimos mais do que mostrar quem somos mostra o que 
pensamos. Naturalmente se me despertasse a música bacoca de uma Shakira sem qualquer 
mensagem eu seria uma pessoa diferente da que chora a ouvir o discurso revolucionário 
de uma Úrsula Rucker. Os meus gostos musicais influenciam as minhas atitudes perante o 
mundo e como o vejo, o penso e o sinto.
Entrevistada 1 Públicos2008, 29 anos, Feminino, Bolseira de Investigação, Pós-graduação, 
Coimbra

Influenciam a minha vida pois condicionam o meu grupo de amigos, as minhas escolhas 
pessoais em termos de actividades e programas diurnos e nocturnos, implicam gasto acres-
cido de dinheiro pelo gosto de ir a concertos de forma praticamente semanal e de comprar 
discos e DVD musicais. 
Entrevistada 7 Públicos2008, 25 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

Absolutamente. Veja-se, como exemplo, a afinidade de quem gosta de rap com outros 
elementos da cultura hip hop (graffiti, break dance, o género de roupas), ou de quem 
gosta de metal com uma certa “estética do grotesco”…. Enfim, generalizando, poder-se-ia 
dizer que para cada estilo musical cristalizado em tribo (rap, metal, garage-rock, reggae, 
etc. etc.) há um certo número de códigos estéticos que são seguidos. Muitos dos outros 
estilos musicais que não estão exactamente ligados a grupos de pertença também implicam, 
num grau menor, uma certa uniformização do gosto (enfim, quem gosta de música erudita 
tenderá a ler clássicos de literatura, ir a museus, etc.). Tudo isto são generalizações, mas 
creio que têm alguma validade.
Entrevistado 9 Públicos2008, 23 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

89 Gustavo Souza considera que tanto na cultura hip hop como na electrónica: “as preferências em relação aos 
elementos comentados – música, dança, artes visuais, vestimenta, postura corporal – não se concretizam ao acaso. 
Ou seja, o desejo de não se tornar comum, de se diferenciar da «massa» medeia posicionamentos e estabelece 
novos parâmetros de comportamento e de consumo, outros conceitos referenciais de significação perante a socie-
dade. Ou, como resume Featherstone, quando se refere aos «novos heróis» que integram a cultura de consumo, 
«transformam o estilo num projecto de vida e manifestam sua individualidade e senso de estilo na especificidade 
do conjunto de bens, roupas, experiências, aparências e disposições corporais»” (Souza, 2007:5). 
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Figura 7.84: Momentos de interacção dos públicos do Incógnito 

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Na verdade, a auto-identidade formada pelos gostos musicais é também formada pelos 
gostos do grupo de pertença do indivíduo. Os vários discursos apontam para a necessidade 
de adaptação das afinidades musicais do self às afinidades musicais do grupo sendo que 
apenas são demonstrados em público os gostos congruentes com as expectativas do grupo 
de pertença (Larsen [et al.], 2006:11). As atitudes de repulsa de um certo estilo musical 
reprovado pelo grupo de pertença podem muitas vezes ser sinónimos de afastamento da 
ideia de identidade social negativa. Por isso mesmo, o significado social da música advém 
da sua valorização nas interacções sociais. O seu consumo simbólico depende do signifi-
cado social que tem a música para os sujeitos em causa. Assim, o encontro com outros, 
com os mesmos gostos, marca o começo de estratégias de afirmação identitárias mais 
consistentes, sendo que é importante evidenciar perante a realidade exterior testemunhos 
da referida paixão musical, que se podem traduzir em algumas modalidades específicas 
de corporificação de estilos de vida, como por exemplo o uso de determinado corte de 
cabelo, o uso de determinadas roupas ou inclusivamente a inscrição no corpo de marcas 
reveladoras dessa afeição. De qualquer das formas, a partir de um momento em que se 
assume como um traço identitário importante, a paixão musical tende a fazer-se sentir em 
vários domínios das vivências quotidianas dos agentes sociais, nomeadamente no percurso 
escolar, no percurso profissional e nas escolhas afectivas (Le Bart, 2000).

 
Um pouco, conheço algumas pessoas que não conheceria se não estivesse integrada num 
determinado “grupo” de amantes de música.
Entrevistada 3 Públicos2008, 33 anos, Feminino, Jornalista, Licenciatura, Amadora

Influenciam os locais que frequento à noite devido à música que se ouve, as amizades que 
cultivo pelos mesmos gostos musicais (ou semelhantes) e mesmo o tipo de roupa que uso, 
já que tenho o hábito de criar t-shirts com motivos relacionados com música e cinema.
Entrevistado 8 Públicos2008, 30 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Lisboa
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Num terceiro nível, a música foi associada à banda sonora do self. Aqui, a música assume-
se como modo de expressão de símbolos identitários, sendo uma “forma de cultura não 
verbal e catalisadora de identidades” (Quirós & Julían, 2001:12). A música assume-se como 
um reflexo das diferenças e uma busca de «proxémia» (Idem, Ibidem:14). O processo de 
identificação face à música pode ser descrito através da metáfora do walkman: “a música 
define o território do corpo, numa intensa experiência pessoal privada, pela escolha par-
ticular de uma colagem mutável de sons - referências/variantes - formando, em síntese, a 
própria banda sonora - identificação - de bolso, portátil, móvel, em diáspora” (Contador, 
2001:109). A outra metáfora utilizada pelo autor refere-se ao soundscape e tem subja-
cente a ideia de comunidade de consumidores por todo o mundo: “a música possibilita a 
construção das noções do eu e dos outros, no contexto de uma performance identitária, 
que se serve das referências/variantes como elementos estéticos desterritorializados e 
redesterritorializáveis” (Contador, 2001:110).

A música “acompanha” quase sempre as outras actividades de lazer, especialmente a leitura 
ou a prática de desporto informal (bicicleta). O tempo passa ao ritmo combinado da música 
e do livro, ou da pedalada. Conforme o momento, prevalece a atenção na música ou na 
actividade simultânea. Embora seja raro o consumo exclusivo de música (isto é, só algumas 
obras privilegiadas captam a minha atenção por inteiro), ela acompanha normalmente essas 
tarefas agradáveis, mas também as desagradáveis, por exemplo, seria impensável conduzir 
o carro na cidade sem o rádio ou um CD a ocupar o espírito!
Entrevistado 4 Públicos2008, 45 anos, Masculino, Gestor, Pós-graduação, Matosinhos

Sim, influenciam e acompanham a minha vida. Nos momentos mais felizes, nos mais tris-
tes, há sempre um disco aliado aos sentimentos, é uma força extra sem dúvida. Depois a 
postura em relação ao que me rodeia não sei se tem a ver com os meus gostos musicais....
Entrevistado 6 Públicos2008, 27 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Vila Nova de 
Famalicão

Os meus gostos musicais têm alguma influência na vida em aspectos muito diversos. Há 
aquela questão da banda sonora individual e aí a música que ouço define-me enquanto 
ouvinte. Leva-me a ver determinados filmes ou a ler determinados livros que tenham alguma 
relação com o que gosto de ouvir. A música também marca determinados momentos da 
nossa vida (a canção que se ouvia quando..., isso aconteceu no ano em que saiu o disco 
tal..., isso foi por alturas do concerto da banda tal...). No meu caso pessoal não acho que 
tenha influências ao nível da minha estética (tipo de roupa, penteado, locais frequentados).
Entrevistado 2 Públicos2008, 39 anos, Masculino, Bolseiro de Investigação, Pós-graduação, 
Lisboa

A bem dizer, acho que é ao contrário. Se excluirmos alguns eternos (Waits, Caetano, Ricky 
Lee Jones, Kate Bush, Coltrane, Miles, Jobim, Chet Baker, …), vou gostando de um ou outro 
artista, de um ou outro tipo de música, à medida que a idade vai pesando. Alguns saem 
e voltam. Como Edith Piaf ou The Beatles, mas em ciclos longos, de anos, e não à escala 
do dia a dia. Não, não me recordo de alguma música “ter influenciado” a minha vida. Mas 
lembro-me muito da “banda sonora”.
Entrevistado 4 Públicos2008, 45 anos, Masculino, Gestor, Pós-graduação, Matosinhos

No plano da justificação de que a música influencia lazeres e convivialidades, o quarto 
patamar, entramos no «entranhado das gramáticas» possibilitadas pela música no quadro 
do desenho dos tempos livres. As identidades sociais não são somente construídas a partir 
da identificação, constroem-se, igualmente, a partir de um processo de diferenciação. 
Neste patamar de justificações são os mais jovens os que tendem a estar mais represen-
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tados, mostrando a importância do que Luísa Schimdt considerou um modelo juvenil 
media minded, uma vez que a exposição mediática é cumulativa e efectua-se uma atitude 
ecléctica face ao agrupado dos média (Schmidt, 1993:185). São os jovens os principais 
consumidores do cinema, discotecas, cafés, bares, centros comerciais e de algumas práticas 
do âmbito da cultura cultivada: música clássica e jazz. Ora, podemos inferir que os jovens 
são, por isso, detentores de uma maior «cultura de saídas»90. As redes de sociabilidade 
desempenham a este nível um papel preponderante, na medida em que a importância 
atribuída ao convívio informal está em larga escala associada a uma ética da diversão em 
torno da música. Isto conduz-nos a reforçar a importância das redes de sociabilidade para 
a aquisição de um repertório cultural mais abrangente.

A maior parte dos meus tempos livres é passada a ouvir música. Seja no tempo que passo 
no computador, quando leio algo ou mesmo em algumas saídas tento sempre levar um 
leitor de mp3 não vá surgir algum tempo morto e sempre estou prevenido. 
Entrevistado 6 Públicos2008, 27 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Vila Nova de 
Famalicão

Desde há uns anos para cá que a música é a actividade a que mais me dedico e mais gasto 
tempo de fruição e descoberta. Se for a pensar em termos percentuais, de forma aproxi-
mada, ocupo no mínimo 70% do meu tempo livre com música.
Entrevistada 7 Públicos2008, 25 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

A música joga um papel absolutamente determinante na ocupação dos meus tempos livres. 
Vou regularmente a concertos (pelo menos uma vez por semana) e ocupo no mínimo uma 
hora por dia a ouvi-la (geralmente em complemento com outras actividades, tais como ler 
ou andar em transportes públicos).
Entrevistado 9 Públicos2008, 23 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

Figura 7.85: Momento de interacção dos públicos do Music Box

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

90 “Por isso é que os estudos sociológicos documentam uma típica propensão ao consumo cultural (“omnívora”, 
segundo Peterson e Kern, 1996) que desafia a convencional separação estanque entre cultura e lazer ou entrete-
nimento e explora as formas intermédias, híbridas ou transversais, entre os mais jovens, desde que escolarizados – 
não se trata, apenas, do efeito do movimento de translação social dos gostos e hábitos, mas também da específica 
maior desenvoltura contida na condição de idade, no duplo sentido em que nela se condensam elementos típicos 
das disponibilidades juvenis e disposições associadas a experiências de carácter geracional” (Silva [et al.], 2002b:115).
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7.2.4. Perfis de fruição musical nos espaços de divulgação 
e de fruição musical do Porto e de Lisboa

Os gostos musicais têm sido estudados extensivamente como indicadores de fronteiras 
culturais (e sociais). As indagações acerca dos consumos e gostos musicais têm circulado 
em torno do argumento da homologia de Pierre Bourdieu (1979), do argumento da 
individualização (Chan & Goldthorpe, 2007) e do argumento dos consumidores culturais 
omnívoros e unívoros (Peterson & Kern, 1996; Bryson, 1997). Como sabemos, a teoria da 
homologia é fortemente ancorada na teoria da distinção de Pierre Bourdieu que pressupõe 
que os indivíduos pertencentes a diferentes classes sociais incorporam diferentes habitus 
de classe e consequentemente diferentes práticas culturais: “indivíduos que se posicionam 
em níveis mais elevados da estratificação social tendem a consumir predominantemente 
a «alta» cultura ou cultura de «elite», e indivíduos dos estratos mais baixos são os que 
preferem e predominantemente consomem a cultura ‘popular’ ou de ‘massas’ (…)” (Chan 
& Goldthorpe, 2007:1). O argumento da individualização admite que as diferenças nos 
consumos culturais não estão inter-relacionadas com a estratificação social, mas tradu-
zem uma manifestação pessoal de auto-realização (Idem, Ibidem). Contrariando estes 
dois argumentos, surge uma outra possibilidade de explicação das práticas culturais: a 
dualidade omnívoros – unívoros. Diferentemente da proposta bourdiana, este argumento 
considera que não é possível demarcar uma linha de fronteira rígida entre os consumos das 
classes sociais mais elevadas e a sua permeabilidade às massas (Sonnett, 2004). Defende-
se, desta forma, que os indivíduos dos estratos sociais mais elevados se caracterizam por 
uma omnivoricidade (consumo cultural diversificado e aberto) ou por práticas culturais 
associadas à cultura de massas – univoricidade (Peterson & Kern, 1996).
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Figura 7.86: Perfis de fruição musical, síntese das características dominantes

Uma das questões mais prementes provindas de um conjunto de inquéritos levados a 
cabo nas últimas duas décadas, designadamente em França (Coulangeon, 2003; 2010), 
permite observar o que nós poderíamos chamar de crescimento da proporção de ouvin-
tes «omnívoros» entre 1973 e 2008 (Coulangeon, 2010:90). O aumento proporcional de 
nomeação de géneros foi transversal a todas as categorias socioprofissionais tidas em linha 
de conta: “estas observações, que fazem repercutir uma forte diferenciação dos hábitos 
de escuta musical segundo a posição social, não autorizam por elas próprias a concluir 
acerca de uma mudança radical da norma de legitimidade cultural, que será sobretudo 
indexada sobre um gradiente social de diversidade de gostos indiferente à caracterização 
estética dos registos (música erudita versus música popular) (Idem, Ibidem). 

O nosso objectivo na abordagem dos frequentadores dos espaços de divulgação e 
fruição musical foi o de explicar e compreender a importância da música nas «culturas 
de saídas» e concomitantemente os gostos musicais desses mesmos agentes sociais, 
valendo-nos sobretudo dos argumentos da homologia e do omnívoro-unívoro. Mostra-
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mos, assim, que estamos perante um espaço social de consumidores musicais onde se 
exercem as influência das relações de dominação simbólica «caras» a Bourdieu matizadas 
por um contexto crescente de ouvintes cada vez mais omnívoros (Peterson & Kern, 1996; 
Bryson, 1997) em função das alterações da própria estrutura social e das determinações 
próprias do mercado musical contemporâneo. Revemo-nos na perspectiva de que “nem 
acessibilidade, nem disponibilidade, desencadeando como desencadeiam efeitos próprios, 
escapam à determinação pesada do capital cultural, na sua dupla vertente de informação 
e conhecimento/gosto. A relação com a estrutura e a dinâmica da oferta existente, com 
a combinação entre custo médio, custo marginal e custo de oportunidade, com os cons-
trangimentos de tempo e localização, é sempre muito mais desenvolta entre aqueles que, 
por razões de estatuto, qualificação académica, familiarização prolongada e difusa com os 
bens e os hábitos da cultura reservada, inserção sócio-profissional, estão mais libertos do 
reino da necessidade crua da subsistência e mais predispostos em entender a cultura na 
lógica da scholê, do lazer para cultivação própria e entre pares” (Silva, [et al.], 2002b:115).

Pretendemos, neste momento, mostrar que a estrutura social dos gostos e fruições 
musicais se prende com a heterogeneidade das significações acorrentadas à diversidade 
das experiências e contextos de escuta e de fruição musical. Assim, no sentido de analisar, 
nas páginas que se seguem, os públicos dos espaços de fruição musical e lúdica abordados 
nas cidades do Porto e Lisboa entre os anos de 2007 e 2008, recorremos a um processo 
classificatório que tem em linha de conta um conjunto de factores escolhidos no âmbito 
dessa mesma análise que permitiu subdividir o conjunto dos 2 165 agentes sociais em 
duas categorias. 
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Por um lado, o perfil tipo equaciona as preferências em termos de espaços de divul-
gação e fruição musical que se especificam na tipologia de espaços91 preferidos e nas 
subsequentes razões para a preferência dos referidos espaços; as preferências musicais 
que entrecruzam os estilos musicais identificados pelos agentes com as bandas92 da sua 
preferência; a influência dos gostos musicais na vida quotidiana; os posicionamentos face 
às novas dinâmicas de cultura urbana; e, por fim, as representações face à noite do Porto 
e de Lisboa. Por outro lado, na definição do perfil associado, englobamos duas linhas de 
associação do posicionamento dos agentes sociais: a primeira, os espaços frequentados, 
modula-se de acordo com categorias como cidade, espaços de divulgação e fruição musical, 
motivos para a frequência do espaço, imagens associadas ao espaço e estética associada 
ao espaço. A segunda, centra-se na sociografia, assente nas variáveis sexo, idade, nível 
de instrução, pertença classista e categoria socioprofissional. No entanto, é importante 
ressalvar que tal só foi possível dado que, na actualidade, vivemos um contexto urbano de 
forte segmentação de objectos musicais e de públicos (musicais). Desta feita chegámos a 
nove perfis, que apresentamos seguidamente. Uma precisão: definimos nove perfis ideal-
típicos93 correspondentes a nove segmentos de públicos frequentadores dos espaços de 
divulgação e de fruição musical analisados no Porto e em Lisboa, que se apresentam na 
seguinte tipologia: engajados, descomprometidos, estabelecidos, alternativos, sensoriais, 
selectivos, resistentes, cépticos e sob influência. Estas denominações procuraram equa-
cionar da forma a mais adequada possível a modos de relação destes agentes sociais com 
a música no quadro da frequência de espaços de divulgação e de fruição musical nas 
cidades do Porto e de Lisboa

Análise de correspondências múltiplas: ensaio de tipologias de frequentadores de 
espaços de fruição e divulgação musical e dos festivais de Verão

A aplicação desta técnica permitiu interpretar e clarificar a estrutura relacional que caracteriza 
as variáveis intervenientes no processo de estabelecimento dos frequentadores dos espaços de 
fruição e divulgação musical do Porto e de Lisboa e dos frequentadores dos festivais Heineken 
Paredes de Coura 2006 e Sudoeste TMN 2006. Através deste procedimento, definimos perfis de 
indivíduos caracterizados por um conjunto de variáveis que representam as relações-tipo mais 
frequentes. É esta perspectiva relacional proporcionada pela análise de correspondências múltiplas 
que, segundo Bourdieu, explica a utilização intensiva desta técnica em detrimento, por exemplo, 
das análises de regressão múltipla, na medida em que é uma técnica que operacionaliza relações, 
correspondendo ao carácter relacional do social e conceptualizado a partir do conceito de campo 
(Bourdieu In Bourdieu & Wacquant, 1992:72). Esta análise possibilita construção de tipologias de 
indivíduos, de modo a ser possível comparar as unidades de observação através das modalidades 
das características observadas, o estudo das relações presentes entre as características observa-
das, a síntese de um conjunto de características observadas num número menor de variáveis e a 
comparação das modalidades das características observadas. Podemos referir que são, por isso, 
técnicas exploratórias e não confirmatórias, que objectivam descobrir possíveis relações entre vari-
áveis num espaço multidimensional, não sendo portanto testes de hipóteses (Pestana & Gageiro, 
1998:293). A importância da análise de correspondências múltiplas neste trabalho não é tanto a 

91 O que se divide em lugares urbanos de convivialidade e de expressividade lúdica, lugares associativos destinados 
à expressividade e convivialidade artística, lugares de lazer e convivialidade urbanos, os espaços públicos urbanos 
de lazer e de convivialidade e lugares de performance e de representatividade artística.

92 De acordo com a tipologia de géneros musicais apresentada no Capítulo 1 desta dissertação.

93 Weber define ideal-tipo como um factor de inteligibilidade, isto é, “o tipo ideal designa o conjunto dos conceitos 
que o especialista das ciências humanas constrói unicamente para os fins da pesquisa” (Freund, 2003:48).
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aproximação estatística no sentido restrito, mas as propostas de estruturação da informação que 
auxiliam à sua organização e interpretação (Lebart [et al.], 2000). 
A tipologia de públicos quanto às preferências de fruição musical foi realizada com base na apli-
cação de uma análise de correspondências múltiplas, uma classificação mista (centros móveis e 
hierárquica), e uma descrição dos grupos classificados (segundo o grau de sobrerepresentação 
de cada modalidade de resposta no conjunto dos indivíduos de cada grupo), sobre o conjunto 
das respostas de 2 165 indivíduos inquiridos em 17 espaços de fruição/divulgação musical/socia-
bilidades nocturnas de Lisboa e do Porto. A dimensão amostral e a distribuição muito equilibrada 
dos inquéritos nos vários espaços garantem as condições de base necessárias para um bom grau 
de confiança nos resultados. As questões seleccionadas para a definição dos perfis da tipologia 
referem-se às opiniões e preferências de carácter geral dos inquiridos - influência da música no 
quotidiano, preferências musicais, posicionamento quanto às novas dinâmicas culturais urbanas, 
tipo de espaços preferidos para a fruição musical, motivos e situação preferidos para a frequência 
dos espaços, opinião quanto à noite de Lisboa ou do Porto.
Os perfis identificados foram complementados com perfis associados, que ilustram as principais 
características dos grupos relativamente às opiniões que revelam face ao espaço onde foram 
interrogados - localização, imagem, estética, programação musical, razões de frequência, conhe-
cimento do espaço e características socio-demográficas dos inquiridos que emergem como mais 
representativas. Desta forma, foram identificados nove perfis-tipo de públicos, cuja síntese genérica 
e posição relativa estão representadas na figura seguinte. A leitura das características de cada perfil 
é fundamental para compreender a tipologia, o que, como é natural, não significa necessariamente 
que todos os indivíduos de cada perfil apresentem literalmente todas as características descritas 
como significativas. A tipologia evidencia os factores comuns que surgem sobre-representados 
em cada grupo de indivíduos. Na generalidade, os grupos são bem definidos, correspondem a 
opiniões e a motivações distintas de fruição, havendo, como é evidente, alguns perfis nucleares 
(A, D, G) e outros que evidenciam situações mais especificas.
No caso dos festivais, as questões activas dos perfis de frequentadores dos festivais de Verão 
centraram-se nos motivos para a frequência do festival, nos motivos para a preferência de um 
festival específico, na enunciação das diferenças entre o festival frequentado e os outros, imagens 
associadas ao festival, tempo de permanência no festival, relações de sociabilidade estabelecidas 
e avaliação da programação musical do festival. As questões ilustrativas reportaram-se à identifi-
cação da frequência ou não do festival peça primeira vez, à enunciação dos gostos musicais dos 
inquiridos, ao festival associado (Heineken Paredes de Coura e Sudoeste TMN) e às características 
sociográficas da população. Assim, foi possível chegar à identificação de cinco perfis-tipo de públicos.
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Figura 7.88: Engajados, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Lugares associativos destinados à
expressividade convivial e artística.
(80,63%; VT=25,07)
Lugares polivalentes. 
(4,58%; VT=3,56)

Razões para a preferência:
Diversidade funcional /interdisciplinaridade.
(16,90%; VT=5,43)
Componente estética.
(12,68%; VT=2,55)

Novas dinâmicas de cultura urbana

Verdadeiro:
Espaços de lazer interdisciplinares.
(89,79%; VT=5,47)
Intervenção cívica e cultural associada ao 
lazer. (86,62%; VT= 5,62)

Regresso à baixa enquanto modo de vida. 
(85,92%; VT=5,50)
Novas dinâmicas apostam na mistura de estilos e 
gostos.
(85,21%;VT=2,94)

Falso:
Novas dinâmicas culturais e urbanas situam-se na 
periferia. (89,44%; VT=4,78)
Novas dinâmicas urbanas apostam na tradição. 
(82,04%; VT=3,49)

Noite de Lisboa/Porto

Escura e cinzenta. (7,04%; VT=4,76)
Arte e cultura. (4,93%; VT=2,96)

13 % de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Engajados

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim. (96,13%; VT=8,03)

Espaços frequentados
Cidade:
Porto. (86,27%; VT=14,62)

Espaços:
Maus Hábitos. (21,83%; VT=8,24)

Contagiarte. (20,07%; VT=6,37)

Plano B. (14,79%; VT=4,38)

Passos Manuel.(11,97%; VT=3,79)

Motivos para a frequência do espaço:
Diversidade funcional. (16,90%; VT= 5,43)
Especificidade físicas.(6,69&; VT=2,68)
Eventos de caracter extra-musical.(5,28%; VT= 2,63)

Imagens associadas ao espaço:
Artes e cultura. (12,32%; VT= 4,96)

Estética associada ao espaço:
Retro. (34,15%; VT= 3,34)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT corresponde ao Valor-Teste (Ver Anexo 9.A 
relativo à análise de correspondências múltiplas em 9 
classes).

Fruição musical

Preferências Musicais
Estilos:
Reggae. (16,55%; VT=5,94)

Folk. (7,04%; VT=5,09)

Ska. (4,58%; VT=4,78)

World Music. (9,86%; VT=4,00)

Jazz. (20,42%; VT=4,96)
Bandas:
Reggae. (7,39%; VT=5,60)
Brasileiras. (5,99%; VT=2,91)

Sociografia - Categorias associadas

23-26 anos de idade. (32,75%; VT= 3,12)
Sexo feminino. (50,00%; VT= 2,41)
Burguesia empresarial. (10,56%; VT= 2,50)

A

Primeiramente, encontramos um perfil designado por engajados, que detém aproxima-
damente 281 indivíduos, o que perfaz 13% da amostra, que, ao ser analisado em termos 
de preferências de espaços de divulgação e de fruição musical, assume preponderância 
nos lugares associativos e destinados à expressividade convivial e artística. Tal remete-nos 
desde já para uma preferência de espaços como o Maus Hábitos e o Contagiarte que se 
situam nas novas dinâmicas urbanas de pendor artístico e interdisciplinar e que têm na 
base um envolvimento associativo que surge da necessidade de um grupo de pessoas 
intervirem na oferta e na agenda culturais da cidade, neste caso, do Porto. Desta feita, 
estamos perante uma liderança, no que diz respeito a este perfil, de frequentadores dos 
espaços nocturnos e de sociabilidade portuense que apresentam como razões significativas 
para a preferência deste tipo de espaços, a diversidade funcional, a interdisciplinaridade e 
a própria componente estética segundo a qual o espaço se estrutura. 
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Em termos de preferências musicais, os estilos musicais mais significativos, fruto de um 
número mais elevado de respostas, tanto na referenciação de bandas como no auto-
posicionamento por género dos agentes sociais são, em primeiro lugar, o reggae, seguido 
do folk. Tal como vimos precedentemente, vai ao encontro da própria lógica e perfil de 
programação destes espaços. Por exemplo, no caso do Contagiarte, a agenda contempla 
dias específicos para a apresentação de performances ligadas a estes dois géneros. O 
fenómeno da hibridez dos estilos musicais vem propor um novo ponto de vista através 
do qual as novas identidades provenientes da música conjugam o local com o global pela 
mistura de diferentes tradições musicais na construção de uma identidade local. É neste 
sentido que Connell e Gibson (In Hudson, 2006:628) consideram que a fusão que carac-
teriza a world music vem derrubar a possibilidade de um discurso de autenticidade relativo 
a estilos musicais, sendo também essa a razão da sua crescente moda. Para estes autores 
há assim uma relação entre migração e novas práticas musicais e reflexo dela é o lugar 
crescente que o turismo musical tem vindo a adquirir. Conscientes da relação entre música 
e lugar, os «pacotes turísticos musicais» tentam dar conta dos estilos de vida locais. Mas a 
música está também associada à translocalidade no sentido em que o progresso das TIC 
veio permitir que a música produzida num dado lugar assuma uma carga simbólica mais 
vasta, fazendo com que seja crescentemente cool aderir ao reggae ou ao folk. 

Também não deixa de ser relevante que uma das imagens mais associadas aos espaços 
sejam as “artes e a cultura”, o que nos remete para toda uma materialização das visões 
actuais acerca das novas dinâmicas urbanas perfiladas pela população juvenil entre os 23 
e os 26 anos, tendencialmente do sexo feminino. Tal posicionamento não espanta se tiver-
mos em mente a ideia que os espaços mais frequentados obedecem a lógicas específicas 
de apropriação inter-relacionadas com as próprias lógicas que estiveram na sua origem. 
Assim, tendo em conta a diferenciação das lógicas de intervenção espacial, o Maus Hábi-
tos e o Contagiarte assumem uma lógica de displicência do espaço propositada que se 
baseia numa apropriação livre, fruto de uma abolição de fronteiras entre a arte e a vida, 
o Plano B assume uma grande mutabilidade de cenários e décors (Cfr. Jameson, 1991) e, 
por outro lado, o Passos Manuel assume uma lógica de intervenção na cidade por via da 
atribuição de novos usos (mantendo a memória através de uma intervenção mínima do 
espaço que obriga a um maior investimento – reabilitação e requalificação). Ainda neste 
perfil, é importante assinalar o posicionamento dos agentes sociais que associam à música 
uma posição fundamental na estruturação do seu quotidiano, o que vai ao encontro da 
importância que atribuem à selecção dos seus estilos musicais favoritos, bem como o 
seu posicionamento enquanto descrição da noite do Porto como “escura e cinzenta”. 
Assim, todo este perfil apresenta uma configuração muito coesa, pois os agentes sociais 
também se posicionam face às novas dinâmicas de cultura urbana identificando-as como 
“espaços de lazer interdisciplinares”, ligados à “intervenção cívica e cultural associada ao 
lazer” e ao “regresso à Baixa enquanto modo de vida” – aproximando-se da doxa dos 
gentrificadores. Em suma, trata-se de um grupo muito bem definido pelas preferências 
de espaços e pelos estilos musicais, bem como pelas opiniões bem definidas quanto às 
dinâmicas de cultura urbana, sendo um grupo facilmente identificável na medida em que 
a sua mobilização em torno dos espaços é elevada e na sua caracterização sociográfica 
predomina a idade em detrimento da classe social. 
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Na adolescência há um espírito de descoberta mais aguçado, movido também pela necessidade 
de inserção num determinado estilo. Na adolescência, a capacidade de nos encantarmos é 
mais imediata, o consumo mais compulsivo e a necessidade de identificação mais urgente.
Entrevistada 5 Públicos2008, 30 anos, Feminino, Secretária de Direcção, Frequência Uni-
versitária, Lisboa

Como em outras actividades é na adolescência que estamos predispostos a abrir o máximo 
de portas e provar o máximo de experiências. Acontece também porque a música funciona 
como uma espécie de catalisador, seja pela escuta de um disco, de tocar um instrumentos 
ou ir a um concerto. As possibilidades são de tal forma infinitas que é razoável que nos 
deixemos tão facilmente seduzir. Certamente por não “vermos” a música, esta tenha um 
carácter tão fascinante.
Entrevistado 10 Públicos2008, 31 anos, Masculino, Músico, 12.º Ano de Escolaridade, Porto

Contagiarte, 26 de Julho de 2008

Mash It Up! Prince Wadada & Selecta Xibata; Kinki Reggae Clube & Ganjahr Family 
01.30. À chegada, dirigimo-nos para o piso inferior onde se encontram cerca de 30 pessoas, 
maioritariamente do sexo masculino, representação que se acentuará ao longo da noite com a 
decrescente frequência feminina. Em palco, encontram-se já Prince Wadada e Selecta Xibata. 
Destaca-se da receptividade à performance de Wadada uma forte vivência e resposta física à 
mesma. A energia contagiante do MC estende-se aos presentes, não só nos momentos em que 
incita à participação mas no decorrer de todo o concerto. Como exemplo máximo de visibilidade, 
destaca-se a postura de três elementos do sexo feminino com cerca de 16 anos que se colocam 
no centro da pista dançando efusivamente e de forma técnica ragga frente a Wadada. Há nestes 
três elementos uma clara manifestação corporal do estilo musical, fazendo a sua estética e a sua 
postura lembrar os clubes de ragga underground, nos quais a dança e a música são elementos 
de agregação. Mas a vivência corporal manifesta está também presente sobre outras formas, 
nomeadamente num casal de cerca de 30 anos que durante ambos os concertos se localiza na 
zona lateral da frente do palco e dança efusivamente durante várias horas. A forma como dan-
çam não assume qualquer padrão técnico, mas antes exteriorizam uma ligação face à música 
que parece ser sentida enquanto espiritual. Esta afirmação decorre da forma como posicionam 
as mãos sempre que é proferido o nome de Jah ou outras crenças da cultura reggae. O cuidado 
com a imagem é frequente entre os participantes, que denota uma preocupação constante em 
aparentar uma imagem a mais adequada ao ambiente, isto é, adoptando um código corporal e 
gestual adequado e valorizado. Importa destacar que o consumo de haxixe é transversal a grande 
parte dos presentes, sendo de destacar a sua forte valorização e uso ritualístico neste contexto. 
A receptividade ao concerto não se dá apenas através destes comportamentos padrão, pode 
afirmar-se como maioritária uma vivência física do concerto por parte dos presentes e destaca-se 
o facto de praticamente todos se posicionarem de forma orientada para o palco. 
Cerca das 4h, quando finaliza o primeiro concerto, estão já cerca de 65 pessoas presentes. O 
segundo concerto, de Kinki reggae clube e Ganjahar Family (DJ e MC espanhóis), começa com 
problemas técnicos, no entanto a música não para de rolar94. Quando os segundos intervenientes 
da noite sobem a palco percebe-se que estavam já presentes na plateia dançando na lateral direita 
do palco. Wadada permanece entre o público dançando junto ao palco e conversando com alguns 
fãs que a ele se dirigem. A estética de Ganjhar Family mistura elementos de uma cultura reggae 
com a cultura hip hop, apontando para uma tendência característica do estilo ragga que se tem 
vindo a comercializar por via de vectores como a MTV. As rastas estão presentes em ambos os 
MC. Ambos usam calças largas de ganga e sapatilhas brancas da Nike (modelo associado ao hip 
hop). Os seus casacos e camisa exibem símbolos da cultura jamaicana e rastafari que são verba-

94 Destaca-se a pequena dimensão da estrutura por detrás da promoção do evento, a qual permite e enfatiza um 
acompanhamento de maior proximidade dos músicos. 
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lizados nas suas músicas (Jah, a bandeira da Jamaica, marijuana). Relativamente a esta questão 
da estética hip hop é de notar o facto de ela ser notória em alguns dos elementos do público 
presente, principalmente no que respeita às sapatilhas e a alguns casacos de marcas desportivas 
na sua versão street wear (Nike, Adidas, Carhartt, Puma, Ecko) mas também à própria atitude, 
nomeadamente a forma característica de gesticular o braço típica do hip hop e que nesta noite 
também aqui se verifica (a difícil demarcação das fronteiras entre estilos). Aqueles cuja inserção no 
estilo musical parece mais evidente dada a estética (rastas, roupas em tecidos naturais, as típicas 
bolsas de cintura com símbolo de marijuana, os cabelos com tranças, etc.) não são aqueles que 
revelam fisicamente de forma mais efusiva a ligação com a música. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Seguidamente, encontramos o perfil descomprometidos que engloba 207 agentes 
sociais, o que perfaz 10% da amostra. Assim, em termos de preferência de espaços de 
divulgação e de fruição musical, optam por lugares de lazer e de convivialidade urbana, 
marcados por um descomprometimento face à programação em termos musicais, valo-
rizando antes uma sociabilidade em torno de outros consumos. Aliás, não é despiciendo 
referir, a este propósito, que a razão mais significativa para a preferência destes espaços 
se prende com os públicos dos mesmos, o que ajuda a marcar estes espaços enquanto 
preparatórios para a noite, servindo estes de ponto de encontro. 

Uma análise cuidada das preferências musicais deste grupo de agentes sociais, em ter-
mos de estilos, situa-os junto do ska, da música clássica e do trance. Isto remete-nos para 
o factor de transitoriedade na medida em que este aparente ecletismo não será fruto de 
um conjunto de indivíduos ecléticos mas sim de um conjunto eclético de indivíduos na 
medida em que, sendo estes espaços pontos de encontro de diversos grupos, englobam 
esta pluralidade de gostos que depois se dispersam por outros espaços na noite. Da 
mesma forma também podemos apontar o facto de estes agentes sociais sinalizarem 
como estilo musical das bandas de referência o pop rock, reforçando, assim, a ideia que 
apresentámos em cima. 

Neste perfil, o posicionamento dos agentes sociais face à influência da música na vida 
prende-se intimamente com os estilos de vida que redundam em formas de vestir dife-
renciadas, em escolhas e na construção de uma identidade. Se a isto associarmos o facto 
de o grupo etário mais significativo no seio deste perfil ser o dos 18 aos 22 anos de idade 
classificados em termos de pertença classista no seio da PBIC, percebemos claramente que 
estamos perante um perfil de indivíduos socialmente «privilegiados» dentro da estrutura 
social portuguesa, o que é reforçado pelo facto de esta pertença advir do lugar de classe 
de origem, percebendo aqui também o reforço da transitoriedade, pois a identidade social 
dos indivíduos não estará ainda sedimentada, o que nos permitirá concluir que estamos 
perante um cenário de experiências que levarão à consolidação do self musical. 
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Figura 7.89: Descomprometidos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Lugares de lazer e de convivialidade 
urbanos. (67,63%; VT= 20,57)
Lugares polivalentes. (4,35%; VT= 2,84)
Lugares associativos destinados à expressividade 
convivial e artística. (20,77%; VT= 2,82)

Razões para a preferência:
Públicos que os frequentam. (14,49%; VT= 4,81)

Novas dinâmicas de cultura urbana

Noite de Lisboa/Porto
Convivial, divertida. (18,84%; VT= 2,34)

Familiar e próxima. (5,80%; VT= 2,61)

Decadente. (2,90%; VT= 2,48)

10 % de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Descomprometidos 

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim (93,24%; VT=5,21):
Estilos de vida. (25,60%; VT=3,20)

Espaços frequentados

Estética associada ao espaço:
Freak (alternativa). (4,83%; VT=3,12)
Casual. (2,90%; VT=2,69)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT significa Valor-Teste ( Ver Anexo 9.A relativo
à análise de correspondências múltiplas em 9 classes).

Fruição musical

Preferências Musicais
Estilos:
Ska. (11,59%; VT= 7,32)
Punk/new wave.(5,80%; VT= 3,90)
Clássica. (4,35%; VT= 3,44)

Trance.(6,28%; VT= 3,57)
Hip hop/rap.(10,63; VT= 2,67)
Bandas:
Pop/Rock. (47,34%; VT= 3,14)
Punk/New Wave/Ska. (5,31%; VT= 2,80)

Sociografia - Categorias associadas

18-22 anos de idade.(27,54%; VT= 2,88)
Pequena Burguesia Independente. (10,14%; VT= 2,34)

B

Mercê deste posicionamento, os agentes sociais associam aos espaços de divulgação 
e de fruição musical frequentados uma estética predominantemente freak e alternativa 
ao mesmo tempo que caracterizam a noite como convivial e divertida, familiar e próxima 
e decadente. Ora, com isto apraz dizer que se trata de um grupo quase exclusivamente 
definido pela preferência de espaços de lazer e convivialidade urbana, estilos musicais 
diversos, sem opinião destacada quanto às novas dinâmicas culturais urbanas, com 
classificações etárias pouco evidentes ainda que com tendência para os mais jovens, não 
se associando a nenhum espaço de fruição e divulgação musical particular, por isso, o 
descomprometimento.
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Plano B, Tebas, 2 de Março de 2007
00:30. Aplicação do pré-teste do nosso inquérito no Plano B. O Plano B deriva de um eixo de 
projectos culturais e nocturnos recentes que se situam na baixa do Porto. Este espaço, tal como 
muitos outros idênticos, transmuta-se em múltiplas funcionalidades onde se destacam DJ sets95, 
concertos, exposições, ciclos de cinema, espectáculos de dança e teatro, colóquios, etc. A grande 
ênfase deste espaço é na música, sobretudo na divulgação das novas tendências da música elec-
trónica ou na apresentação de projectos inovadores no âmbito do rock e do funk. Em termos 
funcionais, este espaço é múltiplo, pois também é galeria, café, bar, clube, sala de concertos e 
todo o mais que as actividades exijam. Em boa verdade, é marcado por uma intensa polivalência, 
onde se destaca uma decoração muito vintage e muito enraizada no carácter boémio. As casas 
de banho do piso de baixo, são a este respeito, emblemáticas, pois assemelham-se a boudoirs 
com lavatórios encaixados em toucadores brancos, espelhos dourados, candelabros e fotografia 
a preto e branco. Esta mesma imagem se repete em outras divisões. Podemos assim considerar 
que o Plano B não é só um espaço lúdico, aspira a todo um programa cultural que tem vindo a 
sedimentar-se pela realização de alguns eventos emblemáticos: 20 x 20, Se Esta Rua Fosse Minha e 
o Natal Feito À Mão. A sua génese é semelhante à dos Maus Hábitos, também auto-denominado 
de alternativo e concretizado pela vontade de uma associação cultural. Este antigo armazém de 
tecidos tem vindo a ser o epicentro da noite portuense, iniciando uma movida importante na 
Rua Cândido dos Reis que hoje já se prolonga para a Rua Galeria de Paris. O piso da entrada é o 
cartão de visita do espaço, apresentando uma imagem mais cuidada. A seguir ao hall, apresenta-
se a primeira sala do espaço, que contrasta com todas as outras dada a sua maior iluminação, 
proporcionada por grandes lâmpadas, alguns projectores e pequenos candeeiros de secretária. Em 
termos de objectos que preenchem o espaço, temos um pequeno balcão de bar, uma mesa com 
a caixa registadora, um conjunto de estantes de madeira que cobrem uma parede e que servem 
de apoio não só à exposição, mas também a alguns elementos decorativos de carácter retro-chic-
decadente (gira-discos e rádios antigos e malas de cartão). Descendo umas estreitas, prolongadas 
e frágeis escadas de madeira, encontramos um piso totalmente oposto ao já descrito. Do lado 
esquerdo das escadas, do chão de cimento, brota a “Intervenção JARDIM” de Filipa Guimarães, 
que consiste num microcosmo representativo de uma acção que decorreu ao ar livre nas ruas da 
baixa portuense, com o objectivo de colorir o “cinzento” com amores-perfeitos, acção essa que 
é projectada na parede, através do vídeo de Tiago Veloso. Este pequeno jardim está protegido 
por quatro bancos de madeira, formando um quadrado. Noutro canto, surge um pequeno balcão 
de bar, ao lado do qual está uma vespa bordeaux. No extremo oposto desta sala, encontra-se 
um espaço pequeno destinado a concertos. Trata-se de uma zona orientada para o palco ao seu 
fundo, único elemento iluminado, no qual se encontra uma tela de projecção. Do lado direito 
das escadas, encontra-se o principal balcão de bar deste piso inferior, bastante maior do que os 
anteriormente referidos. O espaço do balcão de bar tem elementos decorativos contrastantes: 
por detrás do balcão de bar estão prateleiras com pastas arquivadoras, bebidas, ícones religiosos 
e um ecrã electrónico onde passam várias mensagens alusivas ao bar; no próprio balcão estão 
dois computadores antigos. Ao lado do mesmo, encontra-se uma vespa branca. Nas paredes, 
alguns quadros antigos de retratos. Passada esta sala, encontra-se o último espaço, destinado à 
actuação de DJ.
A transversalidade das pessoas presentes nesta noite ilustra o fenómeno de intensa movimen-
tação por que passam “espaços alternativos” como o Plano B. Neste sentido, a adjectivação de 
alternativo não passa por uma extrapolação das características dos públicos para o espaço, pelo 
menos não de uma forma inquestionável. Relativamente ao género, encontram-se presentes ele-
mentos do sexo masculino e do feminino, sendo que os primeiros se revelaram predominantes. 
As idades vão desde os 18 aos 40 anos, sendo que uma grande maioria se encontra entre os 25 
e os 35. Falando um pouco mais sobre as pessoas que nesta noite escolheram o Plano B como 
espaço a visitar e pensando na forma como se apresentam, a heterogeneidade parece ser um 
dos termos que melhor se aplica. Encontramos, então, por um lado, pessoas com um aspecto 
casual e aparentemente sem grande preocupação com o seu visual, sobretudo no caso do género 
masculino e, por outro, indivíduos para quem a forma como se vestem, os acessórios que trazem 
consigo, a sua presença, são elementos a não descurar na construção de uma personagem que 
tem, nesta noite no Plano B, um palco de actuação. De salientar a adesão a um certo dress code 
reconstituinte e reestruturado dos anos 80. Apesar de alguma diversidade na forma como se 

95 Consulte Anexo 9, designadamente Anexo 9.B onde figura a programação do Plano B entre Dezembro de 2006 
e Julho de 2008 inclusive. 
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apresentam, os actores partilham posturas descontraídas, habitando o espaço como se de uma 
casa se tratasse. Aliás, “casa da avó” é uma expressão muito ouvida esta noite como retratando o 
Plano B, indo de encontro à estética retro que caracteriza o piso inferior. Uma marca indelével das 
interacções, neste dia, é a sensação de espanto face à novidade deste espaço, sendo importante 
referir que a própria actuação de Legendary Tiger Man foi recebida com certa estupefacção por 
parte dos presentes. Importante, foi o facto de algumas das pessoas contactadas desconhecerem 
o nome do artista. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

O terceiro perfil, a que chamamos estabelecidos, aglomera 152 agentes sociais, perfa-
zendo 7% da amostra. Este perfil, centra-se, em termos preferências espaciais, em espaços 
públicos urbanos de convivialidade e lazer, situados no espaço público urbano, amplo, 
em frentes marítimas e ribeirinhas ou zonas históricas, apontando como razões para a 
preferência deste tipo de espaço a afinidade/familiaridade com o mesmo. Em termos de 
preferência musical, este segmento define-se claramente em quatro linhas. As duas pri-
meiras apresentam os valores mais elevados e situam-se no jazz e no blues, sendo que as 
outras duas se situam no soul/funk/disco e na música brasileira. Aqui, o perfil tipológico 
de bandas segue a mesma tendência, pese o facto de não aparecer o blues. Portanto, 
dentro da esfera da nossa amostra, opção e preferência por determinados nichos em 
termos de géneros musicais. 

Se delongarmos a nossa atenção para o posicionamento destes agentes sociais face à 
representação estética do espaço de fruição/divulgação musical/sociabilidade frequentado, 
encontramos o conceito de glamour como mais relevante. Nesta medida, se combinar-
mos o que temos vindo a dizer, a respeito deste perfil, com as categorias associadas em 
termos sociográficos, identificamos a pertença predominante neste segmento de agentes 
sociais com mais de 37 anos que exercem uma actividade profissional. Assim, chamando 
a atenção para a influência dos gostos musicais na vida quotidiana, o posicionamento 
destes agentes é no sentido de existir uma influência que se prende principalmente com 
a matriz profissional. Isto é, a música aparece intimamente ligada à actividade profissio-
nal destes agentes. Neste ponto de vista, está também presente uma noção de que as 
novas dinâmicas de cultura urbana apostam na mistura de estilos e de gostos situando-
as no interior dos limites da cidade, indo ao encontro dos posicionamentos. Finalmente, 
é importante relevar que a sua descrição da noite assenta nas categorias de convivial e 
divertida bem como de arte e cultura.

Parece-me que muitos indivíduos que se dedicam a ouvir música começam a interessar-se, 
bem depois da transição para a vida adulta (já numa fase de vida adulta amadurecida), pelo 
jazz e pela música erudita, cessando a vinculação aos antigos tipos de música preferidos. 
Entrevistado 9 Públicos2008, 23 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa
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Figura 7.90: Estabelecidos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Espaços públicos urbanos de convivialidade e lazer.
(10,53%; VT= 2,65)
Razões para a preferência:
Afinidade/familiaridade com o espaço.
(25,00%; VT=3,01)

Novas  dinâmicas  de cultura urbana

Verdadeiro:
Novas dinâmicas apostam na mistura de estilos e 
gostos. (86,84%; VT=2,58)

Falso:
Novas dinâmicas culturais urbanas situam-se na 
periferia. (87,50%; VT=2,64)

Noite de L is boa/P orto

Convivial, divertida. (26,97%; VT=3,59)
Arte e cultura. (4,61%; VT=2,96)

7 % de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Estabelecidos

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim:

Profissão. (10,53%; VT=2,55)

Espaços frequentados

Estética associada ao espaço:
Glamour. (17,11%; VT= 2,63)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT significa Valor-Teste (Ver Anexo 9.A 
relativo à análise de correspondências múltiplas em 9 
classes).

Fruição musical

Preferências Musicais
Estilos:
Jazz. (49,34%; VT=17,99)

Blues. (34,21%; VT=14,36)

Brasileira. (19,08%; VT=8,84)

Soul/funk/disco. (36,18%; VT=9,40)
World music. (8,55%; VT=3,28)
Clássica. (9,21%; VT= 2,90)
Bandas:
Jazz.(17,76%; VT=7,87)

Brasileira.(12,50%; VT= 5,57)

Soul/funk/disco. (7,24%; VT=4,57)

Sociografia - Categorias associadas

37-40 anos de idade. (11,84%; VT=3,42)
=> 41 anos de idade (9,87%; VT= 2,42)
Exerce actividade profissional. (77,63%; VT= 2,52)

C

Em síntese, três modelações especificam este grupo. A primeira, aponta para um grupo 
definido pelas preferências musicais, sobretudo com destaque para o jazz e o blues; a 
segunda aponta para a preferência por espaços onde a familiaridade e a afinidade (roupas, 
estilos e modos de estar) são importantes. A terceira prende-se com o facto de estarmos 
perante um grupo que oscila entre os 37 e os 40 anos de idade e que detém uma acti-
vidade profissional.



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1169

Passos Manuel, 18 de Julho de 2008

“Música para casamentos” por Dr. Vicente Pinto Abreu e Eng. Pedro de Queirós Mesquita

Chegamos à Baixa cerca das 23h. Na Avenida dos Aliados, as pessoas concentram-se na esplanada 
do Downtown Lounge, com música ao vivo, marcada por uma sonoridade jazz. A circulação pela 
praça é diminuta, assim como pelas ruas que conduzem a Passos Manuel. Na Praça D. João I, 
mais uma vez, as pessoas concentram-se na esplanada em frente ao Rivoli. Cerca das 23h15min 
chegamos ao Passos Manuel. O Passos Manuel assumiu-se desde o início, e a partir de um lugar 
fortemente vinculado à história da vida social e cultural portuense, como cinema, bar e clube. 
Foi projectado com base numa simbologia do passado mas com um espírito de forte projecção 
no futuro, ou seja, após um processo intenso de obras para as novas funções, fazendo com que 
a sala de cinema seja mais pequena, permitindo o alargamento do foyer, onde funciona o bar, e 
reconfigurando o antigo bar do cinema numa mini-discoteca, o Passos Manuel apresenta desde 
2004 uma programação regular ligada à divulgação de novas sonoridades contemporâneas, 
nomeadamente no que diz respeito à electrónica minimal e a alguns expoentes do rock alternativo. 
Os DJ chegam ao espaço apenas por volta das 23h45 e comentam ser difícil competir com os 
30 graus que estão no exterior, dado o pequeno número de pessoas presente e o facto de se 
encontrarem praticamente todas no exterior. Os próprios DJ96, alternando entre si, circulam entre 
o interior e exterior, sendo que em alguns momentos ausentam-se simultaneamente deixando 
a música rolar. Quanto à música, várias sonoridades se fazem sentir ao longo da noite, passa-se 
pelos blues, pelo rock’n’roll, por música do Caribe e nomes como Michael Jackson, Prince, George 
Michael e Morissey. Sendo esta uma noite de “música para casamentos”, não faltam a valsa e 
o tango, devidamente interpretados na pista de dança pelo DJ e a funcionária do bar em dia de 
folga. Aliás, pode referir-se que a pista é hoje um espaço principalmente dos DJ e dos funcionários 
da casa, que criam um ambiente de uma “festa pessoal”. Ao longo da noite aparecem alguns 
amigos dos DJ, acentuando a informalidade e espírito de proximidade vivido esta noite no Passos. 
Apesar de hoje o Passos Manuel ser um espaço vazio e sem lugar à vivência física da música, o 
ambiente é descontraído e o impacto das canções anima os presentes. Na altura em que decidimos 
abandonar o espaço ele é já, apenas, um lugar de encontro de amigos da casa. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

O quarto perfil, designado como os alternativos, é constituído por 671 indivíduos, o 
que perfaz 31% da amostra, sendo que assumem uma preferência por lugares urbanos 
de convivialidade e de expressividade lúdica nocturna, situados predominantemente em 
Lisboa (Europa e Incógnito, por um lado, e Left e Lounge, por outro). No âmbito dos 
espaços de fruição/divulgação musical/sociabilidades, há que relevar dois aspectos. Por 
um lado, dentro do grupo dos espaços mais evidentes, temos um espaço muito recente, 
o Europa, que abre em 2008 e ganha notoriedade através das after-hours, e um espaço 
mais antigo, com mais de duas décadas, o Incógnito, que se mantém como um baluarte 
do indie rock e do rock alternativo, tendo um grau de fidelização muito elevado. Por outro 
lado, também surgem associados a este perfil, o Left e o Lounge, em que o primeiro foi um 
projecto claramente concebido para a divulgação de DJ sets/live acts de nomes associados 
ao indie e electro, sendo marcado por muita intermitência em termos de funcionamento, e, 
o segundo, o Lounge, aberto todos os dias da semana, que tem uma programação muito 
importante no que concerne ao rock alternativo e sonoridades emergentes, muito fruto 
do programador específico, e que, apesar da sua dimensão reduzida, acaba por cunhar 
os principais marcos programáticos do rock alternativo em Lisboa e funcionando cada vez 
mais como uma antecâmara da discoteca (normalmente Incógnito ou Lux).  

96  As festas temáticas do Passos Manuel eram: “Quinta do Paço”, “Jazz ForTthe Jet Set”, “Noite CD-R” e “Opor-
tunista”. Os DJ residentes: Dj Senhor Guimarães, Twin Turbo, Sininho, Pedro Santos, Reverse, Jorge Costa, Luís 
Machado, Hang_The_Dj, Tam, Albino.
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Figura 7.91: Alternativos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Lugares urbanos de convivialidade e de 
expressividade lúdica nocturna.
(71,54%; VT=7,67)
Espaços públicos urbanos de convivialidade e lazer.
(14,31%; VT=4,81)

Razões para a preferência:
Programação. (64,08%; VT= 5,53)
Componente estética. (14,46%; VT=3,77)
Consumos. (6,26%; VT=2,75)
Com quem frequenta:
Amigos/as. (89,72%; VT=3,91)

Novas dinâmicas de cultura urbana

Noite de Lisboa/Porto

Aberta e cosmopolita. (21,91%; VT=4,92)

Diversa e polivalente. (9,09%; VT=3,91)

31 % de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Alternativos

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim (100,00%; VT= 18,60):
Estados de espirito. (42,32%; VT=5,87)

Estilos de vida. (21,91%; VT= 3,91)

Banda sonora do eu. (15,35%; VT=3,52)

Lazeres, convivialidades. (10,43%; VT=3,45)

Espaços frequentados
Cidade:
Lisboa. (69,90%; VT=10,81)
Espaços:
Europa.(7,90%; VT=5,48)

Incógnito. (10,73%; VT=5,12)

Left. (7,60%; VT=4,33)

Lounge. (10,43%; VT=3,45)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT significa Valor-Teste (Ver Anexo 9.A 
relativo à análise de correspondências múltiplas em 9 
classes).

Fruição musical

Preferências Musicais
Estilos:
Alternativa/indie rock. (57,23%; VT=10,47)

Pop/rock. (33,53%; VT=10,70)

Electro. (11,77%; VT=6,44)

Punk/new wave. (9,99%; VT=4,30)

Hip hop/rap. (8,64%; VT=3,92)

Psicadélico/garage. (4,02%; VT=3,04)
Bandas:
Rock Alternativo/indie. (28,17%; VT=6,54)

Pop/rock. (43,52%; VT=6,77)
Dark/Goth/Industrial. (2,53%; VT=2,45)

Sociografia - Categorias associadas
Sexo feminino. (48,88%; VT=3,53)
Pós-graduação, mestrado. (12,52%; VT=3,16)
31-36 anos de idade. (22,65%; VT=2,45)

D

Para este segmento, a programação, seguida pela componente estética, é a razão 
fundamental para a escolha de um espaço. Em termos de frequência, estes indivíduos 
fazem-na acompanhados de amigos/as. Em termos de estilos musicais preferidos é enorme 
o relevo dado ao alternativo/indie rock e ao pop/rock, que redunda na escolha de bandas 
que apresentam o mesmo espectro musical. 

Ainda neste perfil, há algo de extrema importância a ressalvar. Para todos estes agentes 
sociais, e assinale-se esta unanimidade, os gostos musicais influenciam a vida, através, 
e principalmente, dos estados de espírito, dos estilos de vida, da banda sonora do eu e 
dos lazeres e convivialidades. No que concerne aos posicionamentos acerca da noite, este 
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grupo situa-a em dois casos: aberta e cosmopolita e diversa e polivalente. Temos também 
aqui uma diferenciação sobre-determinada pela idade, pelo sexo e pela escolaridade. 
Isto é, destaca-se o sexo feminino, destacam-se os indivíduos qualificados em termos de 
pós-graduação e destaca-se em termos etários o intervalo compreendido entre os 31 e 
os 36 anos.

Em síntese, encontramos aqui um grupo muito bem definido pelos espaços de fruição/
divulgação musical/sociabilidades e pelos estilos musicais, com opiniões bem notórias 
quanto à influência da música na vida quotidiana, muito associados a espaços situados 
em Lisboa e de cujo o perfil sociográfico se destaca a presença de muitos indivíduos do 
sexo feminino. É também este o perfil que mais se aproxima do subcampo do rock alter-
nativo em Portugal.

Música alternativa, se julgar pela definição corrente, é uma das linhas mais lucrativas do 
mainstream, não é? Mas, fora esse equívoco, é verdade que essa moda cria a ilusão de 
sermos um pouco diferentes…
Entrevistado 4 Públicos2008, 45 anos, Masculino, Gestor, Pós-graduação, Matosinhos

Eu ouço música que pode ser chamada de alternativa... mas não é para me diferenciar. A 
busca diária de novas sonoridades empurra-nos para as coisas mais refundidas, os artistas 
mais desconhecidos…. Tanto tenho prazer em descobrir um artista que lançou um CD-R 
limitado e que provavelmente serei eu a divulgar aquilo aos amigos, como não me importo 
de ouvir um CD que esteja nos tops ou então ir a um festival para as grandes massas. 
Entrevistado 6 Públicos2008, 27 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Vila Nova de 
Famalicão

Não creio que seja uma regra geral. Acho que essa diferenciação acaba por acontecer, mas 
julgo que o gosto musical é algo mais profundo e mais “involuntário” do que isso.
Entrevistada 7 Públicos2008, 25 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Lisboa

Penso que já nos encontramos num distanciamento temporal suficiente para distinguir que 
a maioria das pessoas que actualmente afirma que “ouve música alternativa” fá-lo para se 
distinguir dentro do mainstream, mas na realidade ouve o mainstream dentro da alternativa 
(por ex. Placebo, Portishead, Devendra Banhart e outras bandas/artistas que deram o salto 
para um maior público). Afinal, o que é música alternativa? Alternativa a quê?
Entrevistado 8 Públicos2008, 30 anos, Masculino, Estudante, Licenciatura, Lisboa

É alternativa por facilitismo na catalogação. Certamente para os consumidores assíduos será 
fácil distinguir a matriz das bandas e artistas. 
Entrevistado 10 Públicos2008, 31 anos, Masculino, Músico, 12.º Ano de Escolaridade, Porto
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Incógnito, 27 de Outubro de 2007

Pop Pop & Away! Fernando M.

23:00. Entrada no Incógnito, um espaço tranquilo por agora. Momento para a aplicação de inqué-
ritos. De entre as pessoas que chegam, vimos “caras” conhecidas, do Incógnito e do Festival de 
Paredes de Coura. Neste espaço ainda tranquilo, vemos muitos grupos expectantes, pessoas a 
conversar, um som ambiente mais calmo ao som de chill house. Para já, o ambiente é de conversa 
e de reencontro de conhecidos. Por volta das 23h20, sou abordada por uma rapariga nos seguintes 
moldes: - “A escrever? Num festival?” - “É…” - “É escritora?” - “Não. Estudo Sociologia…” - “Ah 
então vou-me embora, não quero contar para a estatística…”. A estrutura espacial do Incógnito 
faz com que as pessoas se acumulem junto à varanda que dá acesso visual à pista de dança… 
Nestes espaços, predominam os grupos, geralmente sentados ou encostados à parede. Estamos 
perante uma espécie de região de bastidores dentro da própria região de fachada que é o espaço 
destinado ao público… Apropriações diferenciadas dos espaços para objectivos diferenciados… 
Retomando: muitos estilos diferentes… mas predominam o look negligé trabalhado; no caso dos 
homens predominam as t-shirts, calças de ganga, cabelos com gel e camisas; nas raparigas predo-
minam os tops, calças de ganga, corsários/saias, cabelos com os mais diversos feitios, muitas vezes 
pintados, e muitos acessórios. Por volta das 00:30, muita aglomeração junto à cabine do DJ. Todos 
(quase todos) se levantam, abandonando a protecção que dava o círculo de amigos, cancelando 
a prioridade do grupo de conhecidos, para formarem uma “pequena multidão”. Pela primeira 
vez, a massa torna-se compacta, unifica-se nas solicitações que recebe do DJ e nas respostas 
que confere. Acaba, enfim, a compartimentação dos modos de adesão à música. Todos parecem 
partilhar algo – e de facto fazem-no: partilham uma banda quase unanimemente (re)conhecida, 
eventualmente uma atitude consistente com a música que se ouve, partilham as músicas (algumas 
são hits que, com maior ou menor fulgor, pautaram as listas do Som da Frente nos idos anos 80).

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Um quinto segmento, sensoriais, compõe-se por um total de 207 agentes sociais que 
representam 10% da nossa amostra. Este perfil, a exemplo do anterior, também assume 
como espaços de fruição/divulgação musical/sociabilidades preferidos os lugares urba-
nos de convivialidade e de expressividade lúdica nocturna dos quais se destacam o Mini 
Mercado e o Lounge. As suas motivações para a frequência destes espaços prendem-se 
com a realização de eventos musicais, sendo que, associam a estes uma imagem ligada 
ao design e ao décor. 

Em termos de estilos musicais, há um núcleo importante que se alicerça na música de 
dança, nomeadamente nos géneros electro, techno e house, sendo que as bandas também 
estão associadas a estes estilos. Neste perfil é também possível, a exemplo do anterior, 
encontrar uma forte ligação entre os gostos musicais e a vida, sobretudo porque identi-
ficam como elemento fundamental a influência desta nos estados de espírito. Por outro, 
encontramos neste perfil, e ao contrário do que vimos nos anteriores, uma identificação 
das novas dinâmicas urbanas na periferia o que pode advir de duas razões. A primeira 
prende-se com o estarmos a tratar de uma realidade sobretudo lisboeta, cujos movimentos 
quotidianos são marcados pela pendularidade. A segunda relaciona-se com a percepção, 
partilhada inclusivamente por músicos e produtores, de que a periferia lisboeta, dada a 
presença multicultural, se encontra associada a dinâmicas emergentes do hip hop, do 
kuduro e da electrónica. 
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Figura 7.92: Sensoriais, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

P referências  de es paços

Lugares urbanos de convivialidade e de 
expressividade lúdica nocturna.
(82,13%; VT=7,53)

Noite de Lisboa/Porto

Drogas, álcool e excessos.

Fashion e glamour.

Decadente.
Música e sonoridades.

10% de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Sensoriais

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim. (91,79%; VT=4,52):
Estados de espírito. (44,93%; VT=3,59)

Espaços frequentados

Espaços:
Mini Mercado. (12,08%; VT=3,96)

Lounge. (13,53%; VT=3,16)

Porto Rio. (11,11%; VT=2,87)

Motivos para a frequência do espaço:
Eventos musicais (concertos, DJ sessions, jam 
sessions). (52,17%; VT=2,50)

Imagens associadas ao espaço:
Design e décor. (19,81%; VT=2,96)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT significa Valor-Teste (Ver Anexo 9.A 
relativo à análise de correspondências múltiplas
em 9 classes).

Fruição musical

Preferências Musicais
Estilos:
Electro. (34,30%; VT=13,71)

Techno. (21,74%; VT=12,46)

House. (26,09%; VT=11,15)

Trance. (8,70%; VT=5,31)

Dark/goth/industrial. (3,38%; VT=3,26)

Hip hop/rap. (13,04%; VT=3,96)

Drum'n'bass. (4,83%; VT=3,45)

Bandas:
Electro/Dança. (56,52%; VT=18,30)

Sociografia - Categorias associadas

23-26 anos. (32,37%; VT=2,46)
Não trabalha. (41,06%; VT=2,94)
Estudante. (31,40%; VT=2,37)

Novas dinâmicas de cultura urbana

Verdadeiro:
Novas dinâmicas culturais urbanas situam-
se na periferia. (30,92%; VT=3,53)

Falso:
Regresso à baixa enquanto modo de vida.
(34,30%; VT=2,34)

E

Outro ponto a assinalar prende-se com as imagens associadas à noite por estes agentes 
sociais em que, pela primeira vez, emerge o eixo “álcool, drogas e excessos” a par dos 
eixos “fashion e glamour” e “decadente”. Em termos sociográficos encontramos aqui 
indivíduos que não trabalham ou estudam, situados entre os 23 e os 26 anos. À laia de 
conclusão, este é um perfil que salienta as preferências musicais dos indivíduos face ao 
electro o que poderá indiciar um grupo onde a presença de tendências ligadas a uma 
mescla de electrónica minimal com uma sonoridade próxima do indie mais alternativo os 
aproxima do grupo anterior em termos de fruição musical.
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Lounge, 16 de Março de 2007

La Vendetta! Apresenta Muallem [Munique] + Music Mob Dj’s

23:45. Hoje no Lounge vive-se um quadro de interacção muito intenso, uma vez que o espaço 
interior se transformou numa cabine de djing para Muallem, reconhecido produtor e DJ de “disco 
cósmico, o techno efervescente e hip-hop profundo” proveniente de Munique. No espaço exte-
rior, no Largo da Moeda, muita gente colada à janela a ver do DJ set. À sua volta, um público 
diluído – pequenos grupos; pouca interacção entre eles. No espaço interior, as batidas impelem 
a uma intensificação do frémito que cruza a massa – aqui, mais compacta e não parcelarizada. 
As pessoas acabam por se deixar assimilar defronte à actuação do DJ. Há também sempre muita 
gente a sair – as trocas são mais entre zonas (interior-exterior), que internas ao público (nada de 
manifestações que revelem essa integração momentânea mas intensa das turbas, do fenómeno 
«multidão). O público descreve um semi-circulo perante o DJ. Nas primeiras filas dança-se, estão 
os aficionados incluindo o responsável pela programação do espaço. Vestuário descontraído: 
jeans, sapatilhas (ténis), sandálias, t-shirts. (Três anglicismos numa só frase.). Presença das Dunk 
Vintage da Nike. Lá fora, as pessoas parecem andar aos círculos – saberão mesmo ao que vão? 
São nómadas que parecem estar (ainda) à procura de alguma coisa. O telemóvel. Fala-se ao 
telemóvel. Mexe-se no telemóvel. Carícias justificadas por uma mensagem, pela necessidade 
de ver as horas, ou um gesto compulsivo? Os ecrãs iluminam-se e parecem tranquilizar quem os 
olha. A cerveja em três quartos das mãos. Toda a gente parece beber cerveja. A unidade vesti-
mentária dá-se pela sua profusa heterogeneidade. As diferenças unificam um estilo subjacente, 
uma unidade desencontrada mas ainda assim identificável dentro dos limites (“autorizados”). E 
depois, é a heterogeneidade, isto é, a individualização do estilo, que reforça um determinado 
modelo. Adesão individual e voluntária a parâmetros canónicos de uma moda. Por isso, «todos 
diferentes, todos iguais». De falar com algumas pessoas: uma distribuição do tipo tudo-ou-nada, 
com vantagens numéricas para o “tudo”. Ou se conhece tudo (as músicas, as misturas) ou não se 
conhece nada (vim por «acaso», vim com os amigos ao saturday night – verdadeira instituição nas 
semanas juvenis, etc.). Mas no Lounge prevalecem numericamente os conhecedores que exibem 
reconhecidas credenciais de conhecimentos.
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O sexto perfil analisado, os selectivos, encerra em si 79 agentes sociais, constituindo 4% 
da amostra. Este perfil é minoritário e marcado particularmente pela procura específica de 
espaços de acordo com a oferta dos mesmos, espaços estes associados à performatividade 
artística como elemento que torna este grupo diferenciado face aos outros a par da grande 
heterogeneidade que podemos inferir dos elementos apresentados, que não se enquadram 
de forma alicerçada em nenhuma das categorias associadas ao perfil. Resta ainda referir 
a sua frequência de espaços de onde se destacam o Porto Rio, e num segundo plano, a 
Galeria Zé dos Bois e o Santiago Alquimista e, concomitantemente, a maior prevalência de 
géneros musicais ligados ao jazz, à musica brasileira e ao drum’n’bass. Também assume 
importância, neste grupo, a representação da importância da música como profissão e 
ainda a percepção da noite ligada às drogas, ao álcool e excessos. 



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1175

Figura 7.93: Selectivos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Lugares de performance e de 
representatividade artística.
(70,89%; VT=19,45)
Lugares de convivialidade de vizinhança e 
do quotidiano imediato.
(5,06%; VT=2,78)

Razões para a preferência:
Componente estética. (20,25%; VT=2,46)

Novas dinâmicas de cultura urbana

Noite de Lisboa/Porto

Drogas, álcool e excessos. (12,66%; VT=2,33)

4% de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Selectivos

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim:
Profissão. (17,72%; VT=3,93)

Espaços frequentados

Espaços:
Porto Rio. (20,25%; VT=4,27)

Zé dos Bois. (13,92%; VT=2,79)

Santiago Alquimista. (7,59%; VT=2,77)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT significa Valor-Teste (Ver Anexo 9.A 
relativo à análise de correspondências múltiplas
em 9 classes).

Fruição musical

Preferências Musicais
Estilos:
Jazz. (21,52%; VT=2,64)

Drum'n'bass. (20,25%; VT=4,03)

Brasileira. (13,92%; VT=2,68)

Bandas:
Brasileiras. (11,39% ; VT=3,75)

Sociografia - Categorias associadas

Sexo masculino. (70,89% ;VT=2,50)
Curso médio. (8,86%; VT=2,55)

F

O sétimo perfil, os resistentes, representa 7% da amostra, o que totaliza um total de 
aproximadamente 152 indivíduos. Assim, neste perfil importa assinalar a frequência de 
espaços como o Music Box, o Santiago Alquimista e o Uptown. A nível da imagética 
do espaço, os agentes sociais avançam com uma caracterização de “industrial” a que 
associam um sentimento de agradabilidade. No entanto, se tivermos em conta o tipo 
de espaços de fruição/divulgação musical/sociabilidades preferidos, ligam-se à categoria 
de espaços públicos de lazer e convivialidade aos quais associam razões para preferência 
relacionadas com a potenciação de sociabilidades. Neste perfil é interessante observar o 
significado de estilos musicais situados primeiramente no metal/hard e subsequentemente 
no dark/goth/industrial, bem como a enunciação vincada de bandas metal/hard. Ainda no 
segmento da música, estes agentes sociais consideram-na importante na sua vida porque 
funciona como banda sonora do eu. Posicionando-se face às novas dinâmicas culturais 
urbanas, estes agentes apresentam um posicionamento extremamente vincado, situando 
estas dinâmicas na periferia, distanciando-as do regresso à baixa enquanto modo de vida, 
dos espaços de lazer interdisciplinares e intervenção cívica e cultural associada ao lazer, 
categorias estas a que atribuem a qualidade de afirmações falsas. 
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Figura 7.94: Resistentes, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Espaços públicos urbanos de lazer e 
convivialidade. (24,20%; VT=5,55)

Razões para a preferência:
Potenciador de relações de sociabilidade. 
(14,65%; VT=2,53)
Diversidade funcional. (15,29%; VT=3,18)

Novas dinâmicas de cultura urbana

Verdadeiro:
Novas dinâmicas culturais urbanas situam-
se na periferia. (38,22%; VT=5,12)

Falso:
Espaços de lazer interdisciplinares. (45,86%; 
VT=6,82)
Intervenção cívica e cultural associada ao 
lazer. (49,68%; VT=6,37)

Regresso à baixa enquanto modo de vida. 
(45,86%; VT=5,17)

Noite de Lisboa/Porto

Elitista e fechada. (15,92%; VT=2,82)

7 % de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Resistentes

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim:

Banda sonora do eu. (19,75%; VT=2,99)

Espaços frequentados

Espaços:
Music Box. (17,20%; VT=3,97)

Santiago Alquimista. (6,37%; VT=3,36)

Uptown. (10,83%; VT=3,17)
Porto Rio. (12,10%; VT=2,89)

Imagens associadas ao espaço:
Espaço agradável. (7,01%; VT=2,60)

Estética associada ao espaço:
Industrial. (12,74%; VT4,11)
Underground. (37,58%; VT=2,77)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT corresponde ao Valor-Teste (Ver
Anexo 9.A relativo à análise de 
correspondências múltiplas em 9 classes).

Fruição musical

P referências  Mus icais
Estilos:
Metal/Hard. (48,41%; VT=16,55)

Dark/goth/industrial. (14,65%; VT=7,12)
Pop/rock. (38,35%; VT=3,46)

Punk/new wave. (10,83%; VT=4,20)

Bandas:
Metal/Hard. (56,69%; VT=19,44)

Sociografia - Categorias associadas

Sexo masculino. (76,43%; VT=5,22)

Ensino secundário. (31,85%; VT=5,07)
3º ciclo. (7,64%; VT=2,56)
Operariado Industrial. (10,19%; VT=5,36)

Operariado. (10,83%; VT=5,24)

G

É também muito significativo, não só enquanto categoria mas partindo de uma visão 
totalizadora do conjunto dos perfis, a associação da noite a um contexto elitista e fechado. 
Não é também despiciendo considerar que este é o único perfil onde encontramos como 
muitíssimo significativa a pertença a franjas do operariado, o género masculino e uma 
escolaridade delimitada ao ensino secundário. Em suma, este é um perfil bem individua-
lizado, ligado ao tipo de espaços que frequentam e às razões de frequência, assim como 
às preferências musicais, e com opiniões gerais bem marcadas e opostas, por exemplo, às 
do primeiro grupo, para além de que possui características sociográficas bem definidas. 
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MusicBox, 26 de Junho de 2008

Concerto bandas Raging Planet – We Are The Damned; Hell In Heaven; Larkin
00:00. Actuam já os Hell in Heaven, um quinteto totalmente masculino (um vocalista, um bate-
rista, um baixista e dois guitarristas) que definem as suas sonoridades como uma interacção 
entre down-tempo, southern rock e ambient. Actuam com pujança e energia, num concerto 
que termina pouco depois de chegarmos ao MusicBox. Às 00:30, sobem ao palco os Larkin, um 
quarteto (vocalista, baterista, baixista e guitarrista) de Viana do Castelo. Trata-se de uma banda 
com uma sonoridade entre o rock e o punk, bastante jovem e com muita energia, que salta mais 
a cada música e por várias vezes faz girar o microfone. Na verdade, a actuação dos Larkin faz 
lembrar uma espécie de “descarga eléctrica”. Após a primeira música, a banda apresenta-se e 
agradece o convite, não deixando também de comentar o facto de se encontrarem no espaço 
poucas pessoas (cerca de 20 junto ao palco, essencialmente do género masculino), ainda que tal 
não surja como um problema.
Durante a noite é possível notar a presença de dois tipos de público bastante diferentes. No iní-
cio, encontramos um público marcadamente masculino e jovem (25-32 anos, ainda que estejam 
também presentes pessoas na casa dos 40 anos) e onde o preto é a cor dominante. Vêem-se 
t-shirts de bandas de rock mais extremo ou de metal e acessórios como bonés pretos, piercings e 
túneis, dentro de uma lógica de apresentação de si bem de acordo com as bandas em actuação 
essa noite. É de notar uma certa circulação: vão chegando novas pessoas, algumas ficam junto 
ao balcão conversando e bebendo, enquanto outras se posicionam junto ao palco, ainda que 
recuadas. Os mais fiéis (poucos mas persistentes) resistem junto ao palco. Refira-se ainda que na 
assistência é possível encontrar membros da banda que antecedeu os Larkin, bem como Daniel 
Makosch, responsável pela editora dos We Are The Damned (RagingPlanet), a primeira banda a 
actuar. A dinâmica do concerto esteve entregue à falange que ocupa a primeira linha de ataque 
ao palco, depende dos «iniciados». Estes continuam lá – de lábios, cabeça e pernas sincronizadas 
com o ritmo. Segue-se atentamente a prestação do protagonista.
Terminados os concertos, verifica-se que uma pequena parte do público que assistiu às actua-
ções permanece no espaço. As sonoridades que configuram o espaço são agora bem diferentes. 
Entram em cena os DJ Kamala e D-Mars, que apostam numa mescla entre o lounge, o hip-hop 
e a música de fusão.
Entretanto, novas pessoas vão chegando, como que espreitando o ambiente e as sonoridades 
do espaço: grupos de amigos com look descontraído e informal, turistas com mochilas às costas, 
bermudas e sapatilhas. O público é agora caracterizado pela diversidade, sobretudo traduzida 
nas formas de apresentação. Vêem-se acessórios como chapéus de coco, gorros jamaicanos e, 
por outro lado, destaca-se um elemento do género masculino que parece corresponder ao tradi-
cional estereótipo do indie, vestindo uma camisa aos quadrados, calças de ganga pretas, casaco 
de malhar também preto, gravata vermelha e sapatilhas All Star. Por esta altura, a pista de dança 
enche-se (mais até do que no início da noite) e a apropriação da música é feita sobretudo através 
da dança, num contexto de interacções informais e essencialmente intra-grupais.
Esta noite parece, na verdade, poder dividir-se em dois momentos distintos. O espaço vocacionado, 
ao início da noite, para a música ao vivo dá lugar a um “novo” espaço, destinado essencialmente 
às conversas em ambiente descontraído, sendo a música um elemento potenciador dessa atitude. 
A avaliar pelo número de pessoas presentes, este último uso do espaço parece ser o mais bem 
sucedido. Assim, se no início da noite, estão presentes no MusicBox pouco mais do que 20 pessoas, 
no final da noite o público que preenche o espaço ronda as 50 pessoas. Um apontamento para a 
importância das roulottes nas imediações de espaços de dança e de música, de facto as “bifanas” 
e as “pitas shoarma” parecem ser os combustíveis necessários e ritualizados para aguentar a noite, 
denotando a instalação de uma reformulada estratégia de mercado para as bifanas. Por exemplo, 
no Bairro Alto também observamos a existência pela noite fora de uma venda “caseira” de rissóis 
e sandes, vendidas à porta de casas particulares. Novos negócios da noite e multiplicação das 
oportunidades da economia local face à noite.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009
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O oitavo perfil, os cépticos, com 79 indivíduos que reflectem 4% da amostra. Neste 
perfil encontramos indivíduos que frequentam o Incógnito e o Porto Rio de forma muitís-
simo significativa, que preferem espaços que sejam lugares urbanos de convivialidade de 
expressividade lúdica nocturna, frequentando-os prevalentemente sozinhos. Assim, não é 
de estranhar que os motivos apresentados para a frequência do espaço sejam ao mesmo 
nível eventos musicais, consumos e convivialidade e que avaliem a noite como monótona 
e repetitiva e limitada e pequena. 

Figura 7.95: Cépticos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Lugares urbanos de convivialidade e de 
expressividade lúdica nocturna. (72,83%; 
VT=2,80)

Com quem frequenta:
Sozinho/a. (86,96%; VT=20,12)

Amigos/as. (76,09%; VT=21,31)

Novas dinâmicas de cultura urbana

Verdadeiro:
Novas dinâmicas culturais urbanas situam-
se na periferia. (35,87%; VT=3,30)

Falso:
Regresso à baixa enquanto modo de vida. (41,30%; 
VT=2,92)
Novas dinâmicas apostam na mistura de estilos e 
gostos. (34,78%; VT=2,93)

Noite de Lisboa/Porto

Limitada e pequena. (15,22%; VT=2,51)

Homogénea e repetitiva. (11,96%; VT=2,60)

4 % de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Cépticos

Gostos musicais influenciam a vida?

Sim:
Banda sonora do eu. (22,83%; VT=3,00)
Consumos. (8,70%; VT=2,98)

Espaços frequentados

Espaços:
Incógnito. (18,48%; VT=3,90)

Porto Rio. (15,22%; VT=3,13)
Passos Manuel. (14,13%; VT=2,65)

Motivos para a frequência do espaço:
Eventos musicais. (60,87%; VT=3,27)
Consumos. (9,78%; VT=3,83)
Convivialidade. (27,17%; VT=2,41)

Imagens associadas ao espaço:
Familiaridade e amigos. (20,65%; VT=4,48)

Estética associada ao espaço:
Underground. (39,13%; VT=2,36)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT significa Valor-Teste (Ver Anexo 9.A 
relativo à análise de correspondências múltiplas
em 9 classes).

Fruição musical

Preferências Musicais

Sociografia - Categorias associadas

>= 41 anos de idade. (16,30%; VT=3,99)
31-36 anos de idade. (30,43%; VT=2,47)
Sexo masculino. (71,74%; VT=2,90)

H

Em termos de imagens associadas aos espaços frequentados, aparecem como impor-
tantes a familiaridade e os amigos situados numa estética underground. Estes indivíduos 
são, de forma mais significativa, homens com mais de 40 anos, aos quais não é possível 
associar géneros musicais, apesar de estes agentes apontarem a música como algo que os 
influencia no dia-a-dia através da banda sonora do eu. Face às novas dinâmicas de cultura 
urbana, associam-na à periferia e avaliam como falso o regresso à baixa enquanto modo 
de vida e aposta, por parte destas dinâmicas, na mistura de estilos e de gostos. Conden-
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sando, temos um grupo sem preferências musicais distintivas que se destaca pelo tipo de 
frequência dos espaços, marcado por um grupo etário mais velho. Trata-se de um grupo 
assinalado pela frequência de espaços próximos e onde as redes de interconhecimento 
são muito relevantes. 

MusicBox, 27 de Junho de 2008

Exibição do documentário Brava Dança, concerto Tiago Guillul e Django Sonic e DJ set 
com Jorge P. Pires, Francisco Pinheiro e Rui Pragal da Cunha 

00:30 – 03:00. À chegada, deparamo-nos com um espaço bastante cheio, cerca de 60/70 pessoas. 
Ainda que a diferença seja pouco significativa, nota-se um ligeiro predomínio do sexo masculino. 
Quanto às faixas etárias situam-se, essencialmente, na casa dos 40/50 anos, o que talvez se deva 
ao teor do próprio evento, a visualização do documentário sobre os Heróis do Mar, Brava Dança. 
Tal como acontece noutros espaços, também aqui se encontram alguns turistas que, na maior 
parte dos casos, entram para conhecer o MusicBox e tomar uma bebida, saindo logo de seguida; 
talvez as sonoridades e o contexto retratado hoje sejam demasiado específicos a uma geração 
e a um contexto.... É de destacar que durante o período de observação se denota uma redução 
numérica do público presente. Traço dominante - o inter-conhecimento como plataforma de socia-
bilidade entre os presentes. Music Box, espaço de intra-grupos e o inter-conhecimento da noite 
lisboeta, uma extensão da sala de estar? Hoje as sonoridades prendem-se a uma celebração dos 
anos 80, sendo marcadas pela fusão do pop com o rock e, de forma mais concreta, centrando-
se no contributo dos Heróis do Mar para a cena musical portuguesa. Após a projecção do filme 
“Brava Dança”, acerca do percurso musical dos Heróis do Mar, sobe ao palco Tiago Guillul, fã da 
banda, que interpreta alguns dos temas mais conhecidos da mesma. Porém, chegámos ao espaço 
cerca das 00:30, altura em que o referido concerto tinha já terminado e em que, no palco, os 
instrumentos eram substituídos para que pudesse dar entrada Paulo Pedro Gonçalves, membro 
fundador dos Heróis do Mar, que apresenta hoje o seu novo projecto musical – Django Sonic – 
onde não deixam de estar presentes as influências (do rock) dos anos 80. A noite prossegue com 
a selecção musical de Jorge P. Pires e de José Francisco Pinheiro, realizadores de “Brava Dança” 
e, mais tarde, de Rui Pregal da Cunha, vocalista dos Heróis do Mar.
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O nono perfil, sob influência, apresenta-se como singular dado que se destaca de todos 
os anteriores na medida em que os gostos musicais não influenciam a vida. Tal torna-se 
ainda mais relevante quando nele encontramos um conjunto de 15% da nossa amostra, 
o que constitui 316 pessoas. Assim, podemos encontrar estes indivíduos, que têm entre 
27 e 30 anos e trabalham, em espaços como o Plano B. Os espaços que preferem são os 
lugares de lazer e de convivialidade urbanos que frequentam com o/a companheiro/a. 
Em termos de estilos musicais, sejam bandas ou estilos favoritos, aparece como mais sig-
nificativo o pop rock. Em termos de imagens associadas à noite surge como significativa 
a familiaridade e a proximidade.

Quanto ao posicionamento face às novas dinâmicas de cultura urbana, estes negam que 
estejam associadas a dinâmicas de intervenção cívicas e culturais relacionadas com o lazer, 
assim como, mas em menor grau, que o efémero marque estas dinâmicas. Em síntese, 
encontramos neste grupo o “outlier” da nossa análise na medida em que se individua-
liza por considerar que os gostos musicais não influenciam a vida, surgem sobretudo na 
modalidade de acompanhantes da frequência dos espaços, portanto a sua deslocação é 
feita sob influência dos amigos/as, do namorado/a e do companheiro/a.
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Figura 7.96: Sob influência, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes 

Preferências de espaços

Lugares de lazer e de convivialidade 

urbanos.
(18,35%; VT=2,60)

Com quem frequenta:
Namorado/a. Marido/Mulher.

Novas dinâmicas de cultura urbana

Falso:
Intervenção cívica e cultural associada ao 
lazer.
Efémero marca as novas dinâmicas culturais urbanas. 
(39,56%; VT=2,45)

Noite de Lisboa/Porto

Familiar e próxima. (7,28%; VT=2,53)

15% de indivíduos

Perfil tipo Perfil associado

Sob influência

Gostos musicais influenciam a vida?

Não. (99,68%; VT=36,19)

Espaços frequentados

Espaços:
Plano B. (12,97%; VT=3,54)
Pitch. (9,81%; VT=2,59)

Legenda - grau de sobre-representação
Mais elevado
Muito significativo +
Muito significativo
Significativo

As percentagens apresentadas dizem respeito à
percentagem de modalidade na classe.
A sigla VT corresponde ao Valor-Teste (Ver Anexo
9.A relativo à análise de correspondências
múltiplas em 9 classes).

Fruição musical

Preferências Musicais
Estilos:
Pop/rock. (33,54%; VT=2,98)
Bandas:
Pop/rock. (43,35%; VT=2,47)
Música Portuguesa.

Sociografia - Categorias associadas

27-30 anos de idade. (31,01%; VT=3,01)
Trabalha. 

I
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7.3. Em carne viva: quadros interaccionais 
nos festivais de Verão

A abordagem aos quadros interaccionais dos festivais de Verão será feita recorrendo 
ao historial dos quatro festivais mais relevantes de música pop rock existentes em espaço 
nacional (Paredes de Coura, Super Bock Super Rock, Sudoeste e Optimus Alive!), comple-
mentada com um ensaio etnográfico em torno dos contextos de interacção dos festivais 
Sudoeste TMN 2005 e 2006 e Paredes de Coura 2005 e Heineken Paredes de Coura 200697. 

Figura 7.97: Quadro interaccional do Heineken Paredes de Coura 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

No início da década de 90 do século XX, mais concretamente em 1993, nasce o Festival 
de Paredes de Coura que desde então e, ininterruptamente, até aos dias de hoje tem vindo 
a povoar as margens do Rio Tabuão, na vila de Paredes de Coura, de «amantes da música». 
Todavia, este festival não surgiu com o intuito de assumir-se como tal. Na verdade, resulta 
de uma iniciativa de um grupo de jovens, na altura ávidos leitores do jornal Blitz, que 
mostrava as novas tendências musicais, e também muito influenciados pelo programa Pop 
Off (RTP2). Num momento em que começava a configurar-se um certo frenesim em torno 
da música, com o aparecimento de várias bandas de garagem e de programas de rádio e 
de televisão marcantes, um grupo de jovens apaixonados pela música (que se intitulavam 
de Incentivo à Cultura Courense), e sobretudo pelo rock dito independente da década de 
1980, constatando uma lacuna em termos da oferta da área onde viviam, e movido por 

97 Ao longo desta dissertação a denominação do Festival de Paredes de Coura oscila entre Heineken Paredes de 
Coura (anos de 2006, 2007 e 2008) e Festival de Paredes de Coura (os restantes anos), respeitando a designação 
da própria organização do evento. 
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um certo idealismo, decide criar uma «noite» de concertos de bandas de rock em Pare-
des de Coura, contactando para isso, e desde logo, a Câmara Municipal de Paredes de 
Coura. Aliás, esta foi desde o início uma importante interlocutora; mostrando-se bastante 
receptiva, foi determinante no arranque e no crescimento sustentado de um festival que 
viria a ser considerado como pioneiro e único no contexto nacional.

O Festival Paredes de Coura não nasce para ser um festival, nasce para criar uma noite com 
bandas de rock, uma noite dos jovens, o objectivo foi esse. Na altura éramos todos ado-
lescentes, estávamos na praia fluvial do Tabuão, onde estava a acontecer um espectáculo 
de fados, um espaço que esteve fechado ao público, e onde a Câmara fez obras. Ficou um 
espaço muito bonito, que a Câmara aproveitou para fazer espectáculos. Estávamos todos 
num espectáculo de fados, quando surge a ideia, um bocado irreverente, e falamos com o 
Presidente da Câmara, o Sr. Guerreiro, e com o Vereador, o Sr. João Pereira Júnior. Expu-
semos a nossa ideia, de fazer uma noite com grupos de jovens, com grupos de rock. Ele 
concordou, e nós, numa semana, fizemos aquele que foi o primeiro festival, mas… não foi 
um festival. O festival começa exactamente na segunda edição. Essa primeira edição foi feita 
em oito, no máximo, dez dias. Foi feita com cartão de crédito, com cartão de telefone de 
dois contos, na altura, portanto, foi com dois contos que contactámos da cabine telefónica 
do centro da vila de Paredes de Coura todos os… Depois foi um bocado o efeito de bola 
de neve, no segundo ano…
Miguel, Promotora 9, 38 anos, Promotor e Gestor, 11.º Ano de Escolaridade, P. Coura

Figura 7.98: Perspectiva do recinto do Heineken Paredes de Coura 2008

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

De facto, nos dois primeiros anos de existência, o Festival teve apenas um dia e só 
posteriormente viu aumentada a sua duração, primeiro para dois dias e, posteriormente, 
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para três e quatro dias98. Aliás, o festival foi crescendo progressivamente a vários níveis, 
consolidando um percurso de sucesso e motivando mesmo o aparecimento de outros 
festivais nas proximidades e tornando-se uma referência internacional, pelo menos ao 
nível de Espanha.

Figura 7.99: Perspectiva do palco principal, Palco Heineken, Festival Heineken Paredes de Coura 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Festival Paredes de Coura, 17 de Agosto de 2005

Quando se entra no recinto do festival, e sobretudo, quando se esteve há muito pouco tempo 
no Sudoeste a primeira coisa que salta a vista é a forma do festival. No Sudoeste, um gigantesco 
descampado, totalmente plano, sem árvores, sem uma linha de horizonte distintiva; neste, árvores, 
árvores e árvores e relevo muito acidentado – o recinto fica numa encosta criando um anfite-
atro natural espectacular que possibilita uma visão e uma acústica óptimas de qualquer ponto 
do recinto. É um festival “à moda do Minho”, como o Sudoeste era “à moda do Alentejo”. A 
estrutura em anfiteatro além de permitir uma visão e uma audição dos concertos óptima, garante 
boas audiências a todos os concertos porque o recinto afunila em direcção ao palco e condiciona 
as pessoas na sua mobilidade. A este respeito quando esta muita gente, o anfiteatro exige um 
esforço permanente de equilíbrio ao festivaleiro.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

98 Edições com um dia: 1993 e 1994; edições com dois dias: 1995; edições com três dias: de 1996 a 2001; edições 
com quatro dias: 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; edições com cinco dias: 2002 e 2004.
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Figura 7.100: Perspectiva do palco principal, Palco Nokia, Festival de Paredes de Coura 2009

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Assistimos, pois, à transformação de um festival que nasce imbuído na lógica DIY, assente 
no esforço de um grupo de jovens apostado na vontade de contrariar a ideia, mais ou 
menos fatalista, de que a «interioridade» da vila seria sinónimo de impotência. Logo na 
2.ª edição, e beneficiando da inexistência de outros festivais e/ou eventos do género, o 
festival começa a ter páginas inteiras nos jornais nacionais (por exemplo, Público). Com 
um percurso já minimamente reconhecido e consolidado, a partir da 3ª edição começa 
a pensar-se numa aposta mais evidente na internacionalização, que se concretizou na 
4ª edição (1996). Na altura, foram os próprios responsáveis pelo festival que fizeram a 
contratação das bandas estrangeiras, mas no ano seguinte conseguiram um acordo com 
a promotora Música no Coração, o que permitiu que o festival crescesse de uma forma 
mais notória e visível, mesmo junto dos meios de comunicação social. Paralelamente, ia-se 
configurando uma estrutura cada vez mais profissionalizada, que talvez se tenha feito sentir 
de forma mais evidente a partir de 1999, ano em que o Festival de Paredes de Coura foi 
considerado o melhor do país, pelo cartaz e pela sua coerência. Outrossim, esta evolução 
no sentido de uma maior profissionalização foi acompanhada pelo aumento do rigor e do 
grau de exigência, tendo sempre subjacente a busca de um constante aperfeiçoamento 
e o eterno desejo de inovação.

Mas foi um processo progressivo, contínuo, sem grandes rupturas e tu a partir de certa altura 
já estavas a trabalhar num contexto profissional, num contexto de rigor, num contexto de 
exigência sem dar muito por isso, porque isso não foi feito de um momento para o outro. 
O festival de Coura foi sempre crescendo de uma forma progressiva, de uma forma pensada 
e sem grandes rupturas.
Diogo, Promotora 9, 40 anos, Professor, Mestrado, Paredes de Coura
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Comemorados 10 anos de existência, numa data simultaneamente de celebração e de 
uma espécie de balanço, todos os meios de comunicação social consideraram Paredes de 
Coura um festival único, não só pelo espaço natural em que tem lugar, mas também pela 
sua programação, classificada como ousada, diversificada e coerente. Na realidade, este 
festival acabou por conquistar a imagem de espaço de experimentação de artistas e de 
conceitos novos, sendo o festival que mais estreias apresentou em Portugal. Neste sentido, 
uma actuação bem recebida em Coura tornou-se sinónimo de sucesso posterior, isto é, o 
festival de Paredes de Coura transformava-se numa espécie de rampa de lançamento de 
nomes menos conhecidos, pertencentes à esfera dita alternativa, que mais tarde viriam a 
ser conhecidos e reconhecidos por um conjunto de pessoas bem mais alargado, colocando 
até em questão o seu carácter alternativo e contribuindo para a alteração da sua posição 
no espaço cíclico alternativo/mainstream99.

É mesmo interpretado à imagem de uma «aldeia gaulesa» (Nadais, 2019) materializada 
numa comunidade indie, pois “haja o cartaz que houver, nenhum outro festival da área 
do pop e do rock poderá nunca dizer que é mais independente do que este: há anos em 
que Paredes de Coura não tem sequer unhas para chegar ao alto patrocínio de nenhuma 
das grandes marcas de telemóveis e de cerveja. Pode ser uma tragédia para a organização; 
para os espectadores, é um suplemento de superioridade moral (a juntar à superioridade 
moral de terem sido os primeiros a ver os Arcade Fire). Como se Paredes de Coura fosse a 
irredutível aldeia gaulesa resistindo heroicamente às diabólicas concessões da verdadeira 
música ao capitalismo global” (Nadais, 2010).

2005 foi um ano “inesquecível”, apresentando para muitos o melhor cartaz de sempre 
de qualquer festival de Verão100. De facto, neste ano, Paredes de Coura foi considerado 
pela revista espanhola Rolling Stone como o 5º melhor festival de Verão da Europa, mere-
cendo a cobertura de jornais e revistas de referência, tais como, o New Musical Express, 
a Uncut, a Vibe e o El Mundo.

99 Mr. Bungle, Flaming Lips, Lamb, Woven Hand, Arcade Fire, Kaiser Chiefs, Bravery e o primeiro concerto de Queens 
of the Stone Age são alguns dos momentos marcantes apresentados por Diogo e Miguel, dois dos fundadores do 
festival.

100 A edição desse ano na qual actuaram pela primeira vez em Portugal, os Arcade Fire ficou na memória de todos 
os que lá estavam e amplificou-se com os registos mediáticos: “Ah, Paredes de Coura... O defeito pode ser nosso, 
claro, que assistimos a qualquer coisa da ordem da epifania a meio de uma tarde de Julho (ou de Agosto, ou lá o 
que era: foi há cinco anos, e nessa tarde ficámos irremediavelmente mais velhos, e quando somos mais velhos a 
memória, ah, a memória, onde é que isso já vai), mas não estamos sozinhos nisso” (Nadais, 2010).
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Figura 7.101: Perspectivas do Jazz na Relva, Heineken Paredes de Coura 2008

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Reflectindo a sua evolução ao nível do cartaz e também ao nível organizativo, a partir de 
2007 o festival apresenta-se com diferentes palcos: o palco principal, por norma associado 
ao patrocinador preponderante (Optimus, Super Bock, Heineken e posteriormente a Nokia); 
o palco ibero sounds, destinado a bandas portuguesas e espanholas ainda relativamente 
pouco conhecidas; o jazz na relva, responsável pela animação do recinto mais próximo 
do rio durante a tarde; e o after-hours101, preenchido pelas sonoridades mais electróni-
cas. Ainda que em termos de palcos haja uma certa distinção e separação dos nomes 
nacionais dos nomes internacionais, tal não invalida que alguns nomes portugueses, os já 
mais reconhecidos (Mão Morta, Blasted Mechanism, Linda Martini, X-Wife, Bunnyranch e 
Mundo Cão são alguns exemplos), figurem ao lado das atracções internacionais no palco 
principal. Aliás é de salientar que no penúltimo dia da edição de 2008 foram os portu-
gueses Wraygunn a fechar a noite no palco principal (feito “histórico” e nunca visto num 
dos grandes festivais de Verão).

101 A título de curiosidade, tenha-se em conta que Paredes de Coura foi o primeiro festival a apresentar after-hours.
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Festival Paredes de Coura, 18 de Agosto de 2005

A ideia do jazz na relva, além de original, constitui uma imagem de marca do festival. É um espaço 
– tempo – de lazer, de convívio descontraído, de reposição de baterias depois da noite anterior… 
Dezenas e dezenas de pessoas deitadas a dormir, a apanhar sol, a jogar as cartas, a conversar… 
O jazz aparece ali como elemento secundário, uma espécie de música ambiente para uma tarde 
sonolenta de Verão. Digamos que a tarde vai passando até à hora dos concertos numa onda 
de chill out total. Isto também é relevante para a construção da análise sociológica da música 
jazz… Estamos perante uma arte média? Será que também é música para tempos médios? Num 
apontamento relativo às palmas. Quem coordena as palmas? Quem nos diz como bater palmas? 
Quando começar a batê-las e com que ritmo? Uma reflexão interessante em torno das interacções 
e das bases rotineiras a problemáticas do comportamento comum… Não estamos a referir-nos as 
palmas no final das músicas ou quando a banda entra e sai do palco, mas aquelas espontâneas 
que vão sendo disseminadas pelo recinto, que contaminam. No campismo, grande azáfama entre 
o lavar a loiça, o comer “qualquer coisa” (presença indelével de psicológico), fumar um “charro”, 
beber uma cerveja, tomar banho ou dormir mais um bocado, muitas coisas se passam no meio da 
organização caótica das centenas de tendas lá plantadas. Há sempre muita gente nas tendas, dá 
ideia que há uma lógica específica na apropriação e na vivência do festival, lógica que tem uma 
das suas bases na vivência própria no parque de campismo com as suas rotinas (dormir, cozinhar, 
lavar a loiça, tomar banho e ir buscar café e comida, montar e desmontar tendas, os seus sons, 
os seus cheiros, as suas sociabilidades, etc. Há muita gente que vem e percorre o circuito do 
festivais só por causa desta ambiência, por exemplo, a existência do jazz na relva (onde para se 
estar, não é preciso pulseira) ajuda a alimentar este circuito, pois podemos observar que há muita 
gente sem pulseira que não é autóctone, isto é, vêm até ao jazz na relva e até Paredes de Coura, 
passeiam, apanham um bocado de sol, ouvem música, convivem, acampam “selvaticamente”, 
partilham do mundo da vida do festival (sem, contudo, poder aceder a todas as suas “províncias 
finitas de sentido”). 

Heineken Paredes de Coura, 14 de Agosto de 2006
21:00. Faz-se noite... Muda de facto alguma coisa quando a noite cai? É véspera do início do fes-
tival “a sério”. Vive-se a “recepção ao campista”. Hoje há alguns aperitivos musicais. As pessoas 
deambulam pelo festival, beneficiando de uma largueza que se descobrirá ser exclusivo deste 
dia. Logo depois da entrada, uma miúda muito entusiasmada, de chapéu e t-shirt, grita enquanto 
distribui autocolantes fluorescentes: “Uh! Uh! Divirta-se! Vai lá comer o Big Mac, até a bebida 
te cai melhor. Big Mac a refeição do teu festival de Verão! La-la-la-la-la!” (o jingle publicitário na 
TV). O que contrasta com o ar acanhado do colega de trabalho.
Na praça de alimentação encontramos (pela primeira vez neste Festival) McDonald’s; há também a 
Telepizza, o Psicológico, o KFC. A estrutura do McDonald’s é bastante elaborada: com néons, uma 
guitarra gigante em frente, destaca-se pela elevação que tem (subimos umas escadas para aceder 
ao balcão). Algumas das outras são meras barraquinhas de feira em contraplacado e madeira. A 
comida empilha-se atrás em caixas de cartão e aquece-se em micro-ondas – caso do “bacalhau 
com natas” (era o nome dado ao stand que curiosamente vendia mais uma dúzia de pratos). A 
máquina registadora: a fila defronte, o funcionário que repete as mesmas frases (são notórias as 
semelhanças com uma caixa Multibanco). 
Hoje a zona do palco principal ainda se encontra encerrada pelo que pelas 22horas as pessoas 
ocupam essencialmente a praça de alimentação. A constituição desta praça revela-se um elemento 
surpresa para quem é “habitué” deste festival. Pela primeira vez ela assume uma constituição 
que a assemelha a uma praça de alimentação de uma superfície comercial. Concentradas no 
lado esquerdo da praça encontramos marcas que nos habituamos a ver em shoppings: KFC, 
McDonald’s102, Telepizza e um stand da Toyota. No lado direito o ambiente já não é tão “Regis-
tado” pelo que aí se encontra o Psicológico, uma conhecida roulotte que costuma ter lugar em 
festivais, o serviço de catering Castelo Branco que anuncia em cartazes os seus menus, uma 

102 A presença do McDonald’s faz-se sentir na praça da alimentação e na distribuição de um autocolante florescente 
que dizem garantir uma refeição. De entre os distribuidores é de referir a presença enérgica de uma rapariga que 
vai lançando slogans alusivos a produtos da McDonald’s e ao festival enquanto distribui. A sua postura é extrema-
mente animada e imita mesmo a música do spot publicitário televisivo. Este elemento da distribuição é, assim, um 
elemento de marketing, uma característica forte da empresa McDonald’s, que ao chegar ao mercado dos festivais 
percebe a necessidade de se publicitar, porque invade um universo que não lhe é tão conhecido.
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banca de pipocas, algodão doce e tripa (espécie de creme e bolacha americana com recheio 
à escolha), uma banca de sorvetes e ainda um espaço café Delta. Entre estas duas margens de 
registos comerciais distintos, encontram-se distribuídas as mesas com os seus bancos compridos 
e um dos espaços de venda da Heineken, a cerveja deste festival que se encontra espalhada por 
mais postos presentes no anfiteatro principal e junto ao palco after-hours.
Através do contacto com as pessoas percebe-se que esta presença das marcas na praça de ali-
mentação e mesmo de uma caixa de multibanco atribui uma certa envolvência consumista ao 
festival, festival este fortemente associado ao bucólico e que com esta inovação se descaracteriza 
um pouco. Contudo, esta presença de impacto não deixa de ser reflexo da entrada deste festival 
numa lógica de maior rentabilidade, numa lógica comercial (a qual convém salientar que não se 
alarga à música que por aqui passa). As mesas são para se jantar, mas parecem ser, às 21h20m, 
mais os que se juntam e limitam a conversar ou a enrolar um charro. Ao lado, um monte de ado-
lescentes produz uma considerável elevação de lixo, embalagens e guardanapos. Surge agora uma 
senhora de t-shirt amarela, com “Limpeza” inscrito nas costas, para arrumar tudo. Café só agora, 
às 22h20m. Imediatamente produz-se uma fila em frente à banca da Delta. Refeições: come-se 
aqui o que se come “lá fora”. Alguns preços, como no KFC são ligeiramente mais elevados.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Ao contrário de outros festivais de Verão entretanto surgidos, como o Sudoeste, desde 
o início, a música é o principal conteúdo do festival Paredes de Coura e o objectivo pri-
mordial por parte daqueles que o procuram e que facilmente o vêem como uma marca 
de qualidade. A linha de programação está também bastante bem definida desde a 1ª 
edição – o rock independente. Aliás, o delinear de uma linha de programação consistente 
é perspectivado pelos fundadores do festival como verdadeiramente essencial para o 
sucesso, consolidação e até sobrevivência de um festival. É, pois, necessário um critério de 
orientação, que permita identificá-lo e distingui-lo dos demais, marcando a sua diferença, 
mesmo junto dos públicos. Estaremos próximos, a este nível, de uma percepção da música 
de Hennion. As concepções já avançadas do autor resultam no assumir de um novo tipo 
de relação para com a música para além das posturas ortodoxas da música como obra 
de arte a ser admirada e enquanto actividade colectiva transmissora de identidades. Esta 
nova concepção baseia-se no uso cada vez mais prático que damos ao vasto leque de bens 
musicais disponíveis e prende-se com o assumir da música enquanto “cerimónia de prazer” 
assumida como “uma série de pequenos hábitos e de formas de fazer as coisas na vida real, 
(…) um conjunto de rotinas, acordos e surpresas” em torno da música (Hennion, 1999:5). 

O independente tem a ver com gosto e com preocupação de mostrar e arriscar num sentido… 
(…) Os festivais que não tenham uma linha… não vou dizer uma linha ideológica, mas que 
não têm um critério, que não definem um caminho a seguir, acabarão por se extinguir, 
porque estarão sempre dependentes de cabeças de cartaz e basta haver um ano em que 
os grupos que estejam em tournée sejam pouco atraentes para esses festivais definharem 
ou até perderem público. Preferimos não ter, não ser um festival de grandes massas, de 
arrastar multidões…
Diogo, Promotora 9, 40 anos, Professor, Mestrado, Paredes de Coura
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Heineken Paredes de Coura, 15 de Agosto de 2006

22:10 Broken Social Scene. O vocalista comenta em tom jocoso o facto de estar um tipo em tronco 
nu encavalitado num colega. No fim, pergunta: “You got me?”. “Perceberam a piada”. E dedicou 
a música que ia cantar a essa ocorrência – por sinal chamava-se “Male love”. 22:45: Morrissey 
parece dar sentido à noção de “concerto”. Aguarda-se pelo músico – há já 30 minutos. Olhos 
postos no palco. Ansiedade e nervoso miudinho. A espera pelo artista – não é por acaso que ele 
aparece destacado bem à frente do palco e o resto da banda ao fundo. Morrissey aparece só e 
isolado na frente. Os restantes músicos, anónimos, só têm uma camisola (como se fossem uma 
equipa de futebol) que tem escrito o nome do artista (cioso de ser “único”). A performance do 
público. Gritos dirigidos ao artista: “I love you”. O amor pela arte – ou pelo artista?

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

A aposta recai, então, no rock independente, isto é, em projectos musicalmente atraen-
tes e interessantes, ainda que comercialmente não rentáveis, a aposta recai em projectos 
capazes de gerar emoções no público. Resulta da combinação dos gostos pessoais dos 
seus responsáveis com a configuração actual do panorama musical, sempre atendendo à 
disponibilidade das bandas em tournée. Procura-se a novidade, o que é mais recente e o 
que é capaz de suscitar impacto nos meios de comunicação social. Tal exige uma constante 
actualização, assente num trabalho de pesquisa, onde a Internet se assume como uma 
ferramenta essencial, e que envolve também a leitura de publicações da especialidade e 
a assistência a outros festivais internacionais, nomeadamente festivais ingleses (Reading), 
o Roskilde na Dinamarca e o Benicàssim em Espanha.

Heineken Paredes de Coura, 15 de Agosto de 2006.

É fundamental a diferença entre o período pré-chuva e pós-chuva. É possível também ouvir alguns 
dos grupos em nosso redor referir que acharam em termos de bandas um dia muito morno, 
fraco, talvez por terem acumulado bandas menos conhecidas. É possível identificar a presença 
de garrafas de plástico de litro e meio com a mistura bebível composta por bebidas brancas 
diversas e refrigerantes, nomeadamente Coca-Cola, Red Bull, Seven-Up, etc. Este uso e consumo 
é particularmente evidente por parte dos espanhóis, pois é preciso dizer que a noite em Espanha 
é muito cara, nomeadamente no que diz respeito às bebidas e este é um esquema utilizado para 
fazer face a esse constrangimento. É possível ainda dizer que Paredes de Coura é claramente um 
festival orientado para os melómanos, assenta em escolhas difíceis em termos musicais e está, 
de facto, num sítio muito bem conseguido, apesar do temporal já ser quase que uma tradição 
em Coura. A panorâmica envolvente é composta por galochas, boas vibrações de palco, boas 
sensações musicais. O grande impulso parece ainda ser a música mas cada vez mais é preciso 
dinheiro para estarmos nestas coisas. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Este é um festival preocupado com a coerência musical, com um alinhamento sempre 
alternativo, é isso que nos dá realmente a visibilidade e o prestígio que temos, não só em 
Portugal… O festival é muito apreciado em Portugal, a imprensa considera sempre o melhor, 
não o maior mas o melhor festival português e isso é fruto da programação, do cuidado 
que temos a programar.
Miguel, Promotora 9, 38 anos, Promotor e Gestor, 11.º Ano de Escolaridade, P. Coura
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Figura 7.102: Pormenor do concerto dos Bunnyranch no Palco Heineken, Heineken Paredes de Coura 2008

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Festival Paredes de Coura, 17 de Agosto de 2005

O concerto dos Queens of the Stone Age foi um dos momentos altos da noite, marcado pelos crowd 
surfers que estavam ao rubro não dando descanso aos seguranças, pois de 3 em 3 segundos, um 
indivíduo era puxado pelos seguranças para o interior da zona do palco. Estamos perante mais 
uma manifestação da música incorporada, da música encarnada. A música altera as mentes e os 
corpos e os mais entusiastas aventuram-se num surf sem prancha por cima das outras pessoas, 
nalguns casos num mergulho arriscado. Estamos perante um autêntico espaço de excitações onde 
a adrenalina está ao rubro (a explicação bioquímica da adrenalina para usar como metáfora). Uma 
nota importante: estes festivais realizados em Julho e Agosto fazem-se na coincidência muitas 
vezes com as festas do concelho do séc. XIX; estamos perante uma simbiose com ou substituição? 
A fita no pulso é mais do que bilhete de entrada e saída do festival. Os festivaleiros apropriam-
na e usam-na para lá do evento, como que buscando a criação de uma comunidade real/virtual 
mas desterritorializada de festivaleiros. A expressão “eu estive lá!” implica que se fez parte da 
comunidade em que se reconhece e é reconhecido. Muita gente ainda traz a pulseira do Sudoeste, 
mais de uma semana depois, à qual acrescentou agora a de Paredes de Coura, posteriormente 
quando chegam de novo a civilização com a mochila as costas: “eu estive lá! Tu não!”. A actuação 
dos Pixies foi um outro momento alto. Muito competentes. Um concerto de quase 1h30 com 
muito revivalismo, mas também com muito fulgor. Uma boa parte das músicas foram cantadas 
em uníssono (o anfiteatro natural provoca um efeito acústico excelente), o que comprova não 
só a vitalidade da banda – com muitos fãs mais jovens -, mas também o grau de conhecimento 
e fidelidade dos espectadores, verdadeiros fãs. Nem sempre as bandas que têm sucesso numa 
determinada época conseguem prolongar esse sucesso no tempo. Quando tocam 20 anos depois 
dos hits, só os fãs de há 20 anos atrás as conhecem. No caso dos Pixies não só estão no concerto 
esses fãs, como também estão fãs novos, o que comprova o alcance intergeracional da banda. 
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Figura 7.103: Perspectiva do Palco Heineken, Heineken Paredes de Coura 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Actualmente, o festival de Paredes de Coura é sinónimo de carisma e qualidade do 
cartaz, sendo esta imagem baseada na sua programação cuidada, que busca sempre a 
inovação, procurando reunir os melhores nomes. Simultaneamente, o lugar de destaque 
no panorama nacional, e até internacional, entretanto conquistado é já reconhecido pelos 
habitantes e comerciantes da vila que, conscientes da importância económica do festi-
val, se esforçam por receber cada vez melhor as pessoas, prestando um bom serviço e 
assim contribuindo para a boa imagem do festival e da vila de Paredes de Coura. 17 anos 
depois temos, então, legitimada a paixão pela música do grupo de jovens que, no início 
da década de 1990, dava os primeiros passos na edificação de um dos mais importantes 
festivais do contexto nacional103.

103 A edição de 2010 teve uma média de 20 mil frequentadores por dia segundo a Ritmos, promotora do evento. 
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Festival Paredes de Coura, 18 de Agosto de 2005
Entramos no recinto propriamente dito às 19h tendo falhado uma das bandas – Killing Joke -, 
pelo que os concertos no palco principal começaram mais tarde. Ainda está pouca gente pois 
este momento coincide com a chegada de muitas pessoas portadores de bilhete de um só dia, 
possivelmente por Nick Cave and The Bad Seeds e pelas novidades de Hollywood Vincent Gallo 
e Juliette Lewis. Podemos percepcionar pessoas mais velhas, que foram buscar as t-shirt’s velhas 
dos anos 80 ao fundo dos baús, algumas All Star, Vans, casacos de couro e calças de ganga… 
Vêem-se menos adolescentes. O cartaz não puxa tanto… Ontem fez-se a conciliação do velho/
novo, hoje nem tanto. Este é um movimento comum a este tipo de evento e não só característico 
dos grupos punk, pois cada vez mais pessoas adoptam esta modalidade ainda que a esmaga-
dora maioria seja festivaleira na excepção mais forma do termo. A presença de espanhóis é uma 
constante, por todo o lado ouve-se falar espanhol, galego mais propriamente. Uma estratégia 
de publicidade forte junto dos públicos espanhóis e a proximidade local justificarão o sucesso 
do festival junto de nuestros hermanos. Trata-se de um filão a explorar já que os espanhóis são 
grandes aficionados, porque normalmente estão “lá à frente” a vibrar intensamente com a música. 
Trata-se de uma variante da fúria espanhola? 
Juliette Lewis era uma incógnita, o que explica alguma estranheza (ou dúvida, talvez) com que o 
público assistiu ao concerto. Com o passar dos minutos e das músicas, a cantora/actriz lá foi galva-
nizando e agarrando o publico, chegou mesmo a lançar-se no crowd surf de alguns segundos que 
pôs o publico masculino ao rubro. Para uma actriz é certamente muito mais fácil lançar-se sobre o 
mundo da música e no star-system não de Hollywood, mas dos palcos. A transferência do capital 
adquirido no cinema para o campo da música (e vice versa) é bastante comum e permite sucesso 
rápido (mais rápido do que se não existisse esse capital). A seguir, Vincent Gallo, mais um produto 
do star-system que agora aparece com maior visibilidade no mundo da música (apesar de, pelos 
vistos, já ser músico há muito tempo), um flop, pois o público não aderiu e muita gente, incluindo 
nós, saiu do anfiteatro e rumou a outras paragens provavelmente para ganhar fôlego para o Nick 
Cave. O próprio Adolfo Luxúria Canibal também esteve entre os que fizeram a pausa, o concerto foi 
demasiado calmo e intimista para o festival. Uma das frases ouvidas entre a assistência foi “vai mas 
é para casa fazer filmes!”. Com Nick Cave foi muito diferente… O anfiteatro encheu por completo 
(quase tanto como ontem à noite), muita gente mais velha na casa dos 20 e muitos e 30 e mais e 
muito conhecedores, a maior parte, da música de Nick Cave. A meio do concerto e no intervalo 
para visionar outras zonas do recinto, não deixou de ser curioso repararmos, junto à comida e às 
bebidas, a existência de muita gente jovem, adolescentes e jovens adultos, pouco interessados 
em Nick Cave, o que também dá nota dos públicos diferenciados que existem no festival e de 
como aquilo que parece a uns (“toda a gente quer e vai ver Nick Cave!”) não parece a outros. 
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Falando da estruturação actual do festival, comecemos desde logo por referir a sua loca-
lização e entrecruzamento profícuo com a vila de Paredes de Coura. Pensar nos festivais 
como comunidades não só remete para as interacções estabelecidas entre os sujeitos, 
como também se relaciona com o facto da música e das performances musicais poderem 
funcionar como meios de conexão entre os participantes dos festivais e os lugares onde 
estes acontecem, promovendo a criação de um sentido de identidade e de identificação 
com os mesmos (Duffy, 1999). As frequentes deslocações até aos locais onde se realizam 
os festivais actuam elas próprias no sentido de favorecer a formação destas comunidades, 
comunidades de identificação, associadas a espaços de pertença e de intensificação de 
relações. Simultaneamente, pode considerar-se a música e as actuações como incorpo-
rando e dando voz à relação estabelecida com o espaço, por um lado e, por outro, como 
oferecendo através da participação formas dos indivíduos se identificarem e localizarem 
(Hudson, 2006).
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Figuras 7.104: Pormenores dos enfeites das Festas da Vila de Paredes de Coura, 15 de Agosto de 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Heineken Paredes de Coura, 14 de Agosto de 2006

Entramos na vila de Paredes de Coura. Destacam-se elementos do tradicional: os arcos luminosos 
da romaria ainda omnipresente pelas iluminações e bancas. O passado reivindica a sua actualiza-
ção, naturalmente, contemporaneizada. Temos as Festas de N.ª Sr.ª de …, de S. Bento da Porta 
Aberta, do Carvalho. Temos os anúncios às “concertinas e desgarradas”, às viagens a Fátima – 
temos um ritmo da própria vila que não se compadece do estado de excepção que é o festival. 
Há uma lógica que, não sendo oculta, é não relevante para os visitantes ocasionais. Também são 
visíveis os emigrantes, as matriculas francesas e os carros engalanados. A vida “normal” não se 
suspende. Mas também não se escandaliza com os intrusos.
Os recém-chegados para o festival. Descem as ruas para o recinto da Praia Fluvial do Tabuão de 
mochila baloiçando às costas e a cabeça a girar a toda a volta. Para estes, bebe-se a paisagem 
acompanhada de sacos de compras, que já vêm cheios. Percebe-se claramente quem são os 
festivaleiros: pela roupa e pelo andar. Destacam-se da paisagem “natural” – são excepções ou 
descontinuidades. Simultaneidade de ritmos: ritmos indígenas e os ritmos aborígenes. Locais de 
(não) confronto: as esplanadas e as ruas. Percebem-se as distintas pertenças – mas porquê? Pelas 
roupas, pelas posturas, pelas expressões faciais, pela oralidade.
O eixo principal da vila, a coluna vertebral, a Avenida Cónego Bernardo Chouzal é marcado pelos 
ritmos do quotidiano de Agosto, mas pelo ritmo transgressor dos festivaleiros. Levantamento 
frenético de dinheiro nas caixas multibanco. A rua pedonal: a artéria comercial, onde se concen-
tram as caixas Multibanco, os cafés. E agora também as bancas de artesanato improvisadas e as 
esplanadas. Ouve-se frequentemente falar em espanhol. Esperam-se uns milhares para o festival. 
Lemos algures (no Jornal de Notícias), o responsável do festival dizer que a internacionalização é 
uma aposta ganha do festival (e também o único caminho para garantir o sucesso).
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Ao acercarmos Paredes de Coura, uma vez mais, sobressai a questão da economia local 
e do aproveitamento por parte das populações locais (ou de outros “oportunistas” – não 
no sentido pejorativo do termo), deste tipo de eventos e das enormes cifras de dinheiro e 
de pessoas que o movimentam. Na subida em direcção à vila ao longo da estrada Nacio-
nal e ainda a alguma distância do festival, muitos são os parques de automóveis e de 
campismo improvisados. Todos os pequenos relvados, todas as leiras disponíveis mais ou 
menos planas, servem para instalar parques de estacionamento (3,5 a 5€ por noite) com 
indicações, responsáveis e cabines de pagamento bastantes sofisticadas. Com certeza, 
este tipo de expedientes foram sendo aperfeiçoados com o passar dos anos, atingindo 
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agora um estado de maturidade – o «capitalismo tardio» na exploração local dos festi-
vais. Além de parques de estacionamento, há parques de campismo «com água potável», 
a maior parte dos quais completamente lotados, o que dá que pensar, uma vez que o 
campismo no festival é grátis para os portadores da famosa pulseira correspondente aos 
bilhetes de 4 dias. 

Figura 7.105: Exibição das pulseiras de várias edições do Festival de Paredes de Coura e outros, 
Agosto de 2008

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Heineken Paredes de Coura, 15 de Agosto de 2006

Hoje a vila já se povoa de outras cores, de outros sons. São 15h 00 e as esplanadas da rua central 
(depois do centro cultural) movimentam-se com os “festivaleiros” que tomam café ou almoçam. 
Hoje a vila já não é apenas dos autóctones, embora as marcas da presença dos mesmos se con-
tinuem a fazer sentir, a vila já foi invadida pelo festival.
Pelo caminho, lá fomos vendo as tabuletas com as indicações, as cabines de pagamento dos par-
ques, as velhotas sentadas em pequenas cadeiras de praia a receber o dinheiro… Carros, mais que 
muitos; tendas instaladas em espaços selvagens… Tivemos de estacionar na vila completamente 
inundada de festivaleiros e dos seus carros. Nestas situações é que se vê o quão pequenas são as 
vilas como Paredes de Coura, pois dos 22 000 visitantes esperados, nem sequer é o maior festival 
e a vila já rebenta pelas costuras. 
A ladear as estradas, placas que assinalam “aluga-se espaço para tendas e estacionamento”, “com 
ou sem WC”, “com ou sem luz eléctrica”, etc.. Improviso (como as tabuletas pintadas toscamente) 
nos campos agrícolas. Estas são formas de como a vila e os seus habitantes catalisam (e capitali-
zam) o festival. O lixo e a morfologia dos detritos – “muito” ou “pouco”, “gordurosos” ou “light”, 
“tradicionais” ou “cultura do consumo”, etc. As inscrições nas casas de banho cabem também 
nesta rubrica. O lixo em volta das tendas. O lixo nas mesas. O rasto. É um cenário avassalador ao 
fim de cada noite de festival. 
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As dificuldades para lidar com a avalanche de visitantes são mais que muitas, a começar 
pela questão do estacionamento. Mas estes eventos são bons para a economia local e 
certamente que os “nativos” perdoam… Poderão o festivais ser analisados como case 
studies de desenvolvimento local? O seu carácter temporário – os festivaleiros chegam e 
desaparecem, apenas necessitando da repetição no ano seguinte – leva a que nos incline-
mos para uma resposta negativa: tudo é demasiado rápido para que efeitos duradouros 
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se façam sentir. Mas a verdade é que as coisas ficam de um ano para outro e vão-se 
transformando e aperfeiçoando: o turismo (no resto do ano) cresce, porque as pessoas 
gostaram; os espaços destinados a este fim implantam-se a consolidam-se; criam-se alguns 
empregos e ocupações que garantem um carácter permanente (ou quase) nomeadamente 
no que concerne à manutenção mínima do recinto, os espaços de hotelaria que abrem 
e os responsáveis pela organização do festival; cresce um investimento na melhoria de 
algumas infra-estruturas e serviços de apoio; encontram-se novos pontos de interesse e 
concede-se um novo folgo à identidade local, aos sentimentos de pertença, etc. Poderão 
estas coisas ser consideradas coordenadas efectivas de desenvolvimento local? Ainda não 
sabemos, mas certamente os festivais não podem ser esquecidos na elaboração de planos 
de desenvolvimento para concelhos e regiões como Paredes de Coura (Hudson, 2006). 

Heineken Paredes de Coura, 15 de Agosto de 2006

Há quem durma nos carros – principalmente depois da chuvada do dia anterior. Na rua principal, 
um tipo dos seus 40 anos monta o estaminé (um plástico no chão e o material por cima, num 
sortido). Fazem-se impressões em stencil, com moldes de cartão e tinta em spray, nas roupas, 
nas malas. Muitas figuras à escolha: do Diácono Remédios à imagem de um Mini Cooper e o 
Che, sempre o Che. Chove de repente. E a assistência ajuda o homem a recolher o material e a 
resguardá-lo. Logo depois de parar torna a ajudar-se, desta feita a remontar tudo. Há, portanto, 
uma assistência.
Na Docelêndia 2, junto da Câmara Municipal, 15h20m. Gritos, banzé no grupo da mesa ao lado. 
Agita-se o Público por cima das cabeças (edição desse dia). Chovem risos. “Já viram o Tiago”; “Vê, 
no jornal!”; “O nosso amigo é famoso!” Ali está o Tiago, o menos entusiasta de todos. Acorrem 
amigos à mesa – a foto dele estampada no jornal. No café, um cartaz gigante do festival na 
parede. Cá fora: dois coretos para as festas populares. Um grupo em cada, canta ao desafio os 
chistes mais patéticos e insultuosos que se imaginem. O grupo de amigos restante assiste e ri-se. 
Diz-se: “Que ganda borracheira!”

Heineken Paredes de Coura, 16 de Agosto de 2006

Enquanto se espera que a Agril-Coura abra (o que acontece às 14h.), almoça-se (e eu também) 
no chão do hall de entrada de um prédio. São muitos os gritos de júbilo quando a loja abre. Entra 
um cliente de cada vez, faz a compra e sai – e só então entra outro. Há um porteiro improvisado à 
entrada. Pergunta-se: “Olha lá, onde é que compras-te isso”, e aponta-se para a capa. E logo de 
seguida: “Quanto é que custou?”. Mais abaixo, Loja Artesanarte. Venda de impermeáveis: esgo-
tados. A dona sai da loja e pergunta-me de chofre: “A quanto é que compras-te?” Respondo-lhe 
que a capa custou três euros e meio. E depois: “Onde?” Diz por fim: “É ao mesmo preço que 
eu”. “Quando cheguei aqui à loja”, continua, “já cá estava um grupo que esteve aqui há dois 
anos [quando choveu pela última vez] que comprou tudo. Disseram que iam depois vender eles”.
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Heineken Paredes de Coura, 17 de Agosto de 2006

Na Docelândia, às 10h da manhã. Constatámos a presença de mais autóctones do que festivaleiros: 
grupos trigeracionais (avós-pais-filhos); famílias. Já às 15h não será assim: a situação inverte-se 
por completo. Assistimos, assim, a um revezamento de públicos. De manhã, os expositores estão 
cheios de doçaria; mais logo, às 18h., restam somente uns poucos… “Isto é sempre a aviar, há 
muita fominha!” A vida continua. Grupos de gente mais velha (com mais de 60 anos), um tipo de 
bigode e barriga proeminente que é tratado pelo nome próprio e que graceja com a empregada 
de balcão (entretanto, bebe a cerveja de um trago). Começamos a rever malta que já entrevista-
mos: acenam e sorriem.

Heineken Paredes de Coura, 18 de Agosto de 2006

O dia depois do terminus. 15h00, no café do Pi encontramos a empregada, jovem, a usar uma 
t-shirt wive beater do festival (original). Ao mesmo tempo, atende os clientes mais velhos em malgas 
de louça branca cheias de tinto. Ao lado, festivaleiros. Se os velhos são preconceituosos, abrem 
uma excepção. Até parecem não ligar à gente alienígena ali ao lado e se ligam é com empatia.
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Podemos dizer que não existe um código de regulamentação “forte” (Eco, 1970) – o que 
não quer dizer que não exista uma ordem. Existe e é precisamente a do improviso, a da 
desorganização. Que pode ser melhor ou pior conseguida – a “naturalidade”. Também, e 
no quadro interaccional é aqui que reside a diferença entre estar in (e despreocupado) ou 
out (e ser “azeiteiro”). A “arte” da infracção, que exige que seja feita naturalmente, como 
um “dom” que se tem, como expressão de algo que se é sem esforço – algo espontâneo 
e não construído, não ensaiado. Aqui reside o verdadeiro saber do festivaleiro, isto é, a 
capacidade de “se integrar naturalmente” e bem no espaço. Os outros são os “parolos”, 
que querem imitar “a malta”. Por isso, o riso – como instrumento de por alguém “no seu 
lugar”.

A autenticidade festivaleira pode passar por ignorar ostensiva e sistematicamente, ou 
“por sistema (por hábito, portanto), as regras (o «traje de todos os dias», por exemplo). 
Por outro lado, há quem transplante a maneira como se veste «normalmente» para 
aqui. Pense-se em «províncias finitas de significado» como diz Schutz. Outras pessoas 
preparam-se propositadamente para aqui. A festa – o carnaval em que as máscaras 
invadem os hospedeiros (Bakhtine, 2001) e em que as escalas de valores são subvertidas: 
um diferente lugar, um diferente tempo, um diferente espaço-tempo e sobretudo, as 
cronotopias. A convergência, a orquestração – as expectativas do que será partilhado, as 
backward assumptions (Garfinkel, 2006), evidenciadas pelas pessoas que se vestem, que 
se «comprometem» com a banda (temos a título de exemplo os The Cramps e Morrissey). 
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Figura 7.106: Alguns fragmentos de interacções no Heineken Paredes de Coura 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Estamos também num contexto interaccional assinalado pela lassidão do controlo externo. 
Muda de facto alguma coisa – mas parece que o controlo foi incarnado. Parece não se ligar 
como o outro está, mas existe um forte controlo subjectivo: performatividade individual 
elevada (criatividade, adopção de uma “norma” estilística, de uma linguagem própria). 
A apresentação de si como forma simbólica. Os chapéus, capas, que se usam em todo 
o lado durante todo o dia – e mesmo à noite, revelando um predomínio não funcional, 
mas sim estético (talvez por isso abundem os Von Dutch e os All Stars diversificados, cus-
tumizados) do vestuário. As roupas são uma «marca» e «ícone» no duplo sentido: marca 
comercial de «distinção» e marca que assinala uma pertença, uma identidade, ou como 
diria Goffman, um marcador (Goffman, 1993). 
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Heineken Paredes de Coura, 17 de Agosto de 2006
Na mesa ao lado, comenta-se o concerto de Yeah Yeah Yeahs, na noite anterior. “A voz dela é 
como a da Siouxie. Menos os gritos.” – diz uma miúda. “Não tem nada a ver.” – Responde-lhe 
um tipo que já tínhamos entrevistado. A conversa continua. Os veredictos (vere dictum) – mas 
onde a verdade das opiniões (se, afinal, “as opiniões não se discutem”)? O connaisseur – a disputa 
de um lugar na configuração grupal. Exercícios de poder no contexto de enunciação quotidiano. 
22:05. De regresso ao recinto, no palco actuam os !!! (lê-se: chk chk chk). Atiram um ramo de 
malmequeres amarelos para o palco (aposto que colhidos na berma de uma estrada…). O vocalista 
desce a apanhá-los ao fosso, morde uns poucos e distribui os restantes pela primeira linha. Com 
a espuma do colchão de campismo vermelho que a Delta oferecia aos campistas improvisa-se um 
cartaz de apoio à banda (abrem-se espaços que se assemelham a pontos de exclamação). Logo 
depois vemos três cópias a passarem de mão em mão. “See that!” grita o vocalista. E depois 
explica que nunca lhe tinham feito um cartaz. Pede-o. Fazem-no chegar até à frente, ele pega 
nele e usa-o para colocar os braços enquanto canta.
O DIY assume-se como “um autoproclamado movimento cultural, mudando os códigos simbó-
licos da cultura mainstream” (Purdue [et al.], 1997:647). Neste sentido, este festival assume-se 
como herdeiro e revivificador desta ética. O festival é uma «zona temporária autónoma» e uma 
oportunidade liminar para a experimentação social: “um festival pode ser entendido como uma 
zona temporária autónoma onde os fragmentos da vida simbólica quotidiana são suspendidos, 
ou como um “laboratório cultural” no qual os códigos dominantes são convocados para permitir 
a formação de identidades experimentais e formas de sociabilidade neo-tribais, ou communitas 
temporárias.” (Idem, Ibidem:660). Pensar no jogo de sociabilidades do festival leva-nos a pensar na 
noção de “regime de excepção” – de descontrolo (excepção) programada e organizado (regime), 
sem que haja contradição nos termos. O desvio (sistematicamente) programado – o programa do 
festival é um não-programa (“Não faço nada”, “Vim para relaxar”) que estipula (ou seja, programa) 
alguns comportamentos que propagam o «direito à preguiça». 

Heineken Paredes de Coura, 14 de Agosto de 2006

No café-pastelaria Docelância, 19h10m. Há quem leia – um casal de namorados lê a par; um ado-
lescente na mesa ao lado, uma rapariga ali ao fundo. Há quem dê uma olhada no jornal. Muita 
gente conversa, em grupo, com o companheiro. Sempre muita gente ao balcão – a revezarem-se. 
Entra-se, aguarda-se, vigilante, as mesas que vão vagando. Um acordo tácito protege este processo 
tão complexo. As estratégias vão até à partilha de mesas entre desconhecidos. A mesa de café é um 
espaço privado numa área franca (o café). Só admite situações de monopólio (temporário, é certo).
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Ao abordarmos o festivaleiro mais festivaleiro ou o grau de “autenticidade”, na expressão 
de Boltanski (2004), podemos referir que ninguém se inscreve nesse ideal-tipo (o festiva-
leiro modelo): as pessoas aproximam-se em maior ou menor grau desse eixo (que reúne, 
ideal-tipicamente, as características dos festivaleiros acentuadas). Os afastamentos (e os 
agrupamentos dados por um afastamento em certos aspectos) definem um conjunto de 
grupos: as “tribos”. A constelação de grupos que se desenha por referência a este tipo-
ideal. Aqui são muito importantes as t-shirts como “rótulo” (Wittgenstein, 1996) dão a 
indicar: conteúdo, pertença; o modo de usar e revelam disponibilidade para as afinidades 
exibidas – electivas: privilegiadas e eleitas pelo portador. Aqui, em Paredes de Coura, 
essas t-shirts são muito mais do que no Sudoeste, vejamos abaixo os nomes de bandas 
estampados nas t-shirts num dia de festival. 
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Tabela 7.29: Identificação e contagem dos nomes de bandas estampados nas t-shirts observadas no Hei-
neken Paredes de Coura 2007, 14 de Agosto de 2007104

Nomes da banda
Nº de ocorrências 

observadas
Nomes da banda Nº de ocorrências observadas

The Ramones 13 Korn 1

Sonic Youth 10 Rammstein 1

Dinosaur Jr. 8 Muse 1

Bauhaus 7 Joe Satriani 1

Joy Division 6 Ministry 1

Motorhead 5 The Rolling Stones 1

The Clash 5 Megadeth 1

Nirvana 5 Nick Cave & The Bad Seeds 1

Cradle of Filth 4 Mando Diao 1

Metallica 4 Thievery Corporation 1

Pixies 4 Kraftwerk 1

Arctic Monkeys 3 Triângulo do Amor Bizarro 1

The Smiths 3 Capitão Fantasma 1

Nine Inch Nails 3 Faith No More 1

Gogol Bordello 3 !!! 1

Sex Pistols 3 Pearl Jam 1

The Sisters of Mercy 2 Deicide 1

Pantera 2 Fields of the Nephilim 1

AC/DC 2 Public Enemy 1

Slipknot 2 Velvet Revolver 1

The Beatles 2 New York Dolls 1

Misfits 2 Aerosmith 1

The Cure 2 Basement Jaxx 1

The Damned 2 Tara Perdida 1

System of a Down 2 Bloc Party 1

Deftones 2 The Toy Dolls 1

Tool 2 Johnny Cash 1

Spoon 3 Radiohead 1

The Smashing Pumpkins 2 My Bloody Valentine 1

Arcade Fire 4 Morrissey 1

Alice in Chains 1 The Who 1

The Fall 1

104 Observação e contagem realizadas no dia 14 de Agosto de 2007 num período de seis horas (18-24 horas). 
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Heineken Paredes de Coura, 15 de Agosto de 2006
As pessoas fixam o que é fixo: o sítio de origem, a orientação sexual. A exteriorização da interiori-
dade pelas inscrições que marcam o vestuário e mesmo o corpo. São autênticas âncoras identitárias 
(ou fundamentos da personalidade) – revista-se o acervo pessoal em busca de referências que 
assegurem a autenticidade, que protejam a identidade. A este respeito podemos exemplificar com 
as mascotes produzidas para acompanhar os grupos e neste ano já vimos uma vaca de pelúcia 
usada para identificar o grupo, tendas com inscrições de lugares, toalhas de praia usadas como 
turbante ou uma caracterização facial e corporal a imitar personagens cinematográficas. Mais uma 
vez assistimos a um cruzamento tradição-modernidade. O vento traz-nos música dos altifalantes 
pendurados no campanário de uma igreja (“A 13 de Maio, na Cova da Iria…”) – hoje é feriado 
religioso. A soundscape (cfr. Appadurai, 2004) do festival às 15h35m é esta.
Durante a tarde pudemos observar as “estações de co-presença”, como os cafés. Estes espaços 
definiam o momento em conjunto do grupo: acerto recíproco – a agenda colectiva: “Vamos 
agora…”, “Onde é que se meteu Y, temos de ir…”, etc. Também é possível medir o grau de ade-
são: cantar as canções (de forma exuberante ou não); a dança; a t-shirt, os pins. Também aqui 
se notam as oposições “fino”-“grosseiro”; a preparação colectiva no lugar; o trazer já preparado 
de casa; o comer no restaurante. Como diria Schutz há “tipos” – e portanto “receitas” (Schutz).
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A diversidade de estilos – parecem criados para se profanarem. E desde Elias que sabe-
mos que esta obrigação de distorção do cânone é ele mesmo uma norma muito rígida 
(Elias, 1994). A única característica partilhada é a variação (mas de um «tema» como 
diria Mukarovsky (1997). É importante assinalar que a dança é altamente individualista 
– dança-se para si (“a curtir a música”) ou para o DJ (para quem se aponta). Mas tam-
bém – menos – se dança para os amigos (com os amigos). Neste palco, misturam-se o 
mitsein (ser-com) e o homem solitário de Heidegger (1997). A conversa “fácil” e “leve” 
– podemos inscrevê-la num conjunto de oposições sistemáticas que definem distâncias 
em relação a um arbitrário cultural dominante (e logo a posição de quem diz o que diz 
porque é quem é). Há nestes encontros um intenso disponibilizar de memorabilia – os 
clássicos remisturados (Dead Kennedys, por exemplo). A similitude e a simultaneidade das 
reacções demonstram esse acordo tácito, essa partilha de um código materializado em 
técnicas de exteriorização (roupa, corpo, adornos, linguagem, atitudes, gestos, posturas) 
e nas estratégias ou no sens du jeu.

Heineken Paredes de Coura, 16 de Agosto de 2006

Café do Pi (sic), rua principal. Chove muito, os cafés são espaços de refúgio importantes. A filiação 
intensiva (verbalizada: “Vim para ver…”) e extensiva (pelo conjunto de manifestações que com-
preende: acessórios, como pins ou brincos, t-shirts alegóricas, penteados) de alguns grupos. Os 
The Cramps parecem ter a aficción mais facilmente identificável. Da maquilhagem usada (rímel e 
eyeliner negro ou violeta) aos cortes de cabelo (angulosos, geométricos – pintados por vezes), da 
roupa (negra, justa; gangas e cabedais) aos acessórios (como as malas de mão características, os 
pins nas casacos e nas malas) até ao calçado (sapatilhas aos quadrados pretos e brancos (All Star, 
Vans) ou sapatos de couro pontiagudos.
O pequeno-almoço à hora do almoço. O ritual da tosta mista e da meia de leite que se prolonga 
até ao meio-dia e meio. Reúne-se o grupo (vindos das tendas e casas alugadas aos casais…). Toma-
se um café com um amigo num momento do convívio à margem do festival (mas que pertence, 
note-se, ao festival, é momento constitutivo). Atenção aos fenómenos marginais: não confundir 
com exteriores, secundários ou menos ricos em significado. Há outros: as compras, o passeio, 
o banho no rio, o convívio no campismo. Tudo por causa ou proporcionado pelo festival – mas 
como um extra. O festival está em todo o lado – mas sobretudo num só: no anfiteatro natural, 
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ao contrário do Sudoeste, em que o festival era a fusão de praia-campismo-(também, como que 
por acaso) música.
Na rua, nos cafés e esplanadas da vila, começam a emergir com força os “mitos festivaleiros”: 
várias pessoas diziam-nos: “Sabes como é… Chove aqui sempre de dois em dois anos…” E pouco 
parecia importar quando isto era desconfirmado por alguém (“Mas olha que em…”) – seria a 
excepção que confirmaria a regra. As pessoas que buscam refúgio nos cafés. Em volta, omnipre-
sença de sacos de plástico, na cabeça, no corpo, nos pés. A envolverem os pertences pessoais. A 
omniutilidade do plástico ou o “fregolismo total” (Barthes, 1997). Os espanhóis são uma presença 
importante neste festival minhoto. Observamos o encontro e o reencontro com um grupo de 
Málaga, em sítios diferentes. 
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O desdobramento dos estilos estéticos fornece uma explicação de si. A heterogenei-
dade de roupas, de adereços, de artefactos assume um valor comum. A função estética 
assume-se como um eixo de significação onde se cristalizam (donde partem) as principais 
dinâmicas engendrando polivalência subjectiva. Uma paragem para observar as inscrições 
nos carros, mais uma forma de apropriação do espaço. Trata-se da presença (afirmação 
da presença: no sentido duplo de “colocar uma assinatura, a firmar” – o nome próprio, 
o apelido, o nome da “terra”- e de assinalar positivamente a presença: “Eu estou aqui”, 
“João esteve aqui”) – tomar a posse do espaço, fazê-lo “lugar”. É também localizar: 
assinalar a presença (encontrar o seu lugar; colocar o seu nome, banda favorita, etc.) e 
fazê-lo lugar, local (humanizá-lo, atribuir-lhe sentido). Nomes das terras; mensagens para 
o dono do carro (sobre a sua orientação sexual: “És um maricas”, ou sobre a sua higiene: 
“Lava-me porco”).

Festival Paredes de Coura, 17 de Agosto de 2005

A noite 17 de Agosto fez juz à imagem do festival como evento muito frequentado por músicos 
e jornalistas: Mind Gap, Dealema, Adolfo Luxúria Canibal, David Fonseca e Álvaro Costa (está 
em todas com ou sem Antena 3). As comparações com outros eventos devem sempre ser relati-
vizadas, mas em termos de públicos, Paredes de Coura, estará a um meio termo entre o público 
mais velho masculinizado de Vilar de Mouros e o público mais jovem e sofisticado do Sudoeste. 
Deparamo-nos com muitos jovens adultos, menos adolescentes e menos “cotas”, ainda assim, 
estes encontram-se por cá em razoável quantidade, facto que não é alheio ao próprio cartaz, 
que combina diversas gerações de rockers. Os principais concertos de hoje combinam os Queens 
of the Stone Age e os Pixies, duas gerações de bandas rock, que todavia, agrupam certamente 
duas gerações de espectadores, uma mais velha e uma mais nova, revelando que o cartaz soube 
combinar esta questão sem cair no erro comercial de fazer noites “exclusivistas” como aconteceu 
em Vilar de Mouros. Mas está muita gente no espaço, é óbvio, que o facto de o espaço ser mais 
pequeno e afunilante faz com que o recinto pareça sempre completamente cheio, criando alguma 
ilusão sobre o real número de pessoas presentes. 
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Juntamente com a música, a vontade de interagir com o outro (conhecido ou não) 
constitui uma das principais motivações subjacentes à assistência aos festivais, vistos como 
uma oportunidade de socializar e de estabelecer novas relações. Na realidade, os festivais 
assumem-se como oportunidades únicas e especiais para que pessoas muito diferentes, 
e que noutras circunstâncias dificilmente se encontrariam, se cruzem: “há pessoas que se 
reúnem e que não sabem o que vão encontrar É por isso que viemos aqui. Somos pessoas 
de diferentes culturas, de diferentes nações, de religiões diferentes, isso é cool” (Larsen 
& O’Reilly, 2005:7). Simultaneamente, a partilha da realidade do festival e do gosto por 
determinadas bandas é motivo para o estabelecimento de novas relações. Neste sentido, 
e talvez mais importantes do que a própria música, surgem os aspectos não musicais 
da frequência dos festivais ou o elemento social. Pode mesmo falar-se na formação de 
comunidades transitórias, assentes numa consciência de gostos similares e na partilha de 
experiências. Tratam-se de comunidades geográfica e temporalmente limitadas, ligeira-
mente diferentes das comunidades que se formam no âmbito da assistência a concertos, 
onde o foco recai sobre a música, ou da frequência de raves, em que a cultura de consumo 
assume contornos diferentes daqueles que a configuram num contexto de festival. 

Heineken Paredes de Coura, 16 de Agosto de 2006

O público em Warren Suicide, às 00h45m – as tensões típicas entre periferia-centro, difuso-
concentrado. Assobios; palmas. Simultaneidade da acção (reacção?) do público. Faz imenso frio: 
os casos de capuz – combinados com calções. Vê-se gente a dançar, braços espetados no ar – 
aumentam proporcionalmente à medida que nos aproximamos da boca do palco. 01h10m: Há um 
músico que desce do palco para o fosso detrás das barreiras metálicas (grita: “Crash your mind!”). 
Agora, colado ao público em tronco nu. Os olhos postos nele e as mãos que procuram tocar-lhe. 
Mergulha na multidão, flutua sobre as cabeças até desaparecer, submerso. O espectáculo dentro 
do espectáculo. Há abraços, há empatia. E o homem lá é devolvido ao palco. “Come on! Now 
it’s your time! – grita o vocalista. O público reage aos assobios. Palmas generalizadas. “Thank 
you! We’re Warren Suicide! We love you! – e desapareceu. O público grita: “We want more! We 
want more!”, essencialmente na zona da frente. Assobios em crescendo. A preocupação de se 
fazerem entender pela banda alemã. Vê-se o regresso ao palco. O encore. Palmas, palmas, palmas.
Já nos concertos (00h20m). Atiram-se coisas ao ar: preservativos insuflados, t-shirts, copos. Atira-
se do mesmo para o palco. Em Yeah Yeah Yeahs mandaram um soutien para o palco. Em Bloc 
Party, o vocalista agradece terem-lhe atirado uma capa azul eléctrico (“Amanhã estaremos em 
Amesterdão e lá chove muito”). Veste-a e prossegue o concerto. O encore. Confirma o concerto, 
o público e o artista. A actuação desta banda relembra-nos a importância das “músicas de tele-
móvel”: estética, tecnologia, mercado (Dandy Wharols, Bloc Party.)
Assume-se, então, como relevante perceber qual a importância da comunidade para os consumidores 
nestes contextos distintos e de que modo a transitoriedade destas comunidades pode afectar as 
interacções sociais entre os indivíduos. No festival de Paredes de Coura, as pessoas param mais a 
relaxar, a comer – pelo menos relativamente ao Sudoeste, e circula-se mais lentamente. O próprio 
circuito deste festival é diferente: não é circular, nem tão plano como o do Sudoeste. A praça da 
alimentação é aqui um cul de sac relativamente aos espaços dos concertos e de relaxamento. 
(Como me disseram aqui: o Sudoeste seria mais um centro comercial.) Exemplo: nas margens do 
Tabuão, está imóvel a massa humana, a apanhar sol. No Sudoeste, mesmo na Zambujeira, era 
um constante corrupio de gente.
Quanto ao espaço do campismo, observamos uma lógica de acampamento em círculo: maior 
unidade, maior homogeneidade interna, maior fechamento em relação ao exterior). Em Paredes 
de Coura, as tendas estão mais isoladas, estão mais autonomizadas – algumas até têm o carro 
estacionado à frente da tenda. Há mais casais – parece-me – do que no Sudoeste, em que abun-
davam os grupos mais numerosos (com mais de quatro pessoas). No Sudoeste, talvez por isto, a 
música não parecia tão central – era mais como a banda sonora. Em Paredes de Coura, era quase 
o leitmotiv – maior filiação musical. Atenção: não falamos em passividade. Talvez falemos em 
prioridades. Ou numa hierarquia de funções que o festival desempenharia, quando apropriado 
pelas pessoas.
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Depois do dilúvio iniciado na véspera, uma multidão aguarda à espera de comprar um impermeá-
vel: a fila não pára de engrossar. Compramos os dois últimos impermeáveis de uma loja defronte 
da estação de camionagem. Tudo esgotado, no que respeita a capas e a galochas. (“Vêm mais 
à tarde”” “Estão a chegar!”). Entretanto, vi inúmeras pessoas a improvisarem usos para os sacos 
de plástico. Como meias (que se desejavam impermeáveis); como capas (abrindo para isso três 
buracos em sacos gigantes, um para a cabeça, dois para as pernas); como chapéus. Reclamava-se 
do preço das capas: “Cinco euros por esta m****!”. Contaram-nos: “Uma amiga minha falou com 
uns velhotes aqui do sítio e eles dizem que não vai chover hoje à noite, porque não está vento”. 
Não acertaram. Havaianas com chapéu-de-chuva, botas e tronco nu, t-shirt e impermeável, todas 
as combinações possíveis para fazer face à chuva.
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Figura 7.107: A morfologia das tendas no Sudoeste TMN 2006 e no Heineken Paredes de Coura 2006
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Figura 7.108: Perspectiva do campismo no Heineken Paredes de Coura 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Não podemos deixar de referir os óculos de sol: a “função prática” aqui submete-se, 
parece, à “função estética” diria Mukarovsky (1997) – e portanto, a estetização do quo-
tidiano, como a pensa Featherstone (1991), é também a quotidianização do estético. Tal 
parece contraditar a própria essência do estético que é manter-se afastado num domínio 
afastado do mundano e do secular: a “arte pela arte” por exemplo. O que acontece pre-
cisamente é esse uso serializado e planificado do estético: a moda mantém a sua natureza 
compulsiva, de rotação incessante por virtude da sua lógica constitutiva, nos termos em 
que a pensa Simmel (1934), mas agora com uma “perda de autenticidade” (as pessoas 
fazem bricolage mas fazem-na nos termos autorizados pelo mercado, a irreverência está 
confinada a determinados limites), dizíamos, perda da espontaneidade e autonomia 
pessoal na estetização – a heteronomia do mercado. Mas será que podemos falar nestes 
termos? Não tem sido sempre assim? Por um lado, não só o consumo estimula e molda 
a produção, como esta é já e imediatamente consumo, por outro lado, os consumos 
sustentam a distinção e reside nesta articulação o cerne da imbricação da estética com 
os sistemas produtivos.

Heineken Paredes de Coura, 14 de Agosto de 2006

As máquinas digitais povoam a noite. A fotografia. O auto-retrato em grupo ou em casal. As 
máquinas digitais modificaram a relação das pessoas com a fotografia. Constatar no LCD o resul-
tado; sorrisos, gargalhadas, comentários. A repetição até à náusea das fotografias: multiplicam-
se os registos. Não é só posar; é fazermo-nos juízes, críticos. As palmas – a sincronia. O saber 
prático que autoriza (no duplo sentido da palavra: permite e reconhece como apropriado) o uso 
desta ferramenta expressiva. A diacronia também se nota: as roupas que se trazem envergadas, 
a “reserva de conhecimento individual” como diria Schutz – enfim, tudo quanto já se traz e se 
põe em prática situacionalmente.
As relações entre géneros parecem atenuar-se nos seus contrastes mais vincados. Mas espreitam 
sorrateiras: um sorriso, pede-se lume ou um cigarro. A conversa é mais espontânea e não tão 
marcada pelo senso da distância e dos procedimentos de aproximação/abordagem mais conven-
cionais. O contacto é incontornável e despojado de uma carga polarizada. Vêem-se t-shirts sexistas 
e com fortes conotações de virilidade. Está já um DJ no palco (DJ Kitten): um homem solitário. 
Dança-se com combinações e releituras gestuais pessoais.
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05h00 – há quem tenha o chapéu na cabeça. O espaço do recinto está progressivamente mais 
vazio, já só a zona do palco after-hours é “habitada” a esta hora. A praça de alimentação tem 
grande parte das suas bancas fechadas, à excepção da restauração mais comercial já referida. Por 
volta das 05h20, o DJ mostra uma postura não comum saindo da sua mesa e vindo à frente do 
palco ameaçando “afundar-se”. Um gesto de interactividade, como que premiando um público 
fiel. Às 05h35 Miguel Quintão pára a música e volta a interagir com o público que mostra ainda 
estar presente com todos os seus sentidos. Lança, então, o último som da noite, alterando uma 
música de Green Day. Com um céu a revelar já tonalidades de um novo dia, o DJ que encerrou esta 
primeira noite, uma noite de preparação para o Festival, despede-se gesticulando uma expressão 
para ir para a cama descansar.
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O Festival é mobilizador de um conjunto de redes. Aparece uma reformulação espon-
tânea da estrutura do Festival, entrelaçando a estrutura prévia com as reformulações 
pessoais acerca do Festival, patenteando a dualidade da estrutura de Giddens. Assim, 
“os organizadores do festival tecem um tecido de relações que podem ser abordadas de 
diferentes formas pelos indivíduos. Os organizadores devem estabelecer um conjunto de 
linhas de intervenção tais como, a criação de sites, de estágios e de reuniões. Cada decisão 
envolve um conjunto de redes diferenciadas, como por exemplo, as casas de turismo rural 
da zona” (Purdue [et al.], 1997:661). A community music festival (Duffy, 2000:51) pode ser 
percepcionada como “um meio de promoção da identidade de uma comunidade, ou pelo 
menos, a forma pela qual a comunidade gostaria que os outros a vissem. Há um sentido 
do local em diversos níveis: através de performances, o público e a forma como o Festival é 
organizado. No entanto, a community music festival pode ser vista como uma articulação 
das conexões entre a identidade local e lugar, mas isso é problemático” (Idem, Ibidem:51). 
Em primeiro lugar, os festivais podem não incluir participação local pois a necessidade de 
atrair públicos leva a estratégias de line ups exteriores e exógenos à comunidade em termos 
de proveniência geográfica propriamente dita e de géneros e subgéneros musicais. Neste 
ponto, de facto o Festival de Paredes de Coura não se vincula à comunidade local. Num 
segundo ponto de vista poderá não existir uma ligação organizativa específica a pessoas 
oriundas da comunidade, pois as estruturas organizativas são múltiplas e mutáveis (Idem, 
Ibidem:51-52): aqui, o Festival ancora-se na comunidade local no que tange aos serviços 
oferecidos localmente, só quando o grau de exigência assim o dita é que se recorrem a 
serviços exógenos.
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Figuras 7.109 e 7.110: Aspectos da Vila e do Heineken Paredes de Coura 2006
em dia de chuva, Agosto de 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

A este respeito não poderemos deixar de destacar a investigação de Joanne Cummings105 
(2007) chama a atenção para o facto de, apesar de a música indie se definir pela sua autono-
mia relativamente à música «comercial» das massas, ela própria é alvo de comercialização e 
a sua ideia de autenticidade constitui também uma estratégia de marketing. Podemos assim 
aventar que os frequentadores de festivais acabam muitas vezes por formar comunidades 
de indivíduos ligados pelo consumo de uma determinada marca. Poderemos argumentar 
que as novas tribos da contemporaneidade desenvolvem a sua auto-identificação e ligação 
à comunidade através das suas práticas de consumo “especialmente em relação à música, 
gostos e estilo, sendo veículos imaginários de auto-definição individual” (Idem, Ibidem). 
Inclusivamente, a teoria recente das neo-tribos advoga uma importância cada vez maior 
dos consumos em termos de marcas na definição dos grupos de pertença em detrimento 
de uma menor relevância de factores como a classe ou o género. Assim, os consumos 
funcionam, por isso, como uma espécie de elementos que contribuem para a identidade 
pessoal, social mas essencialmente grupal dos agentes sociais. Por esta razão podemos 
destacar o facto de as marcas patrocinadoras de eventos musicais serem importantes 
enquanto elemento simbólico de ligação dos indivíduos pertencentes às tribos musicais. 
Por altura do patrocínio da Heineken ao Festival de Paredes de Coura (entre 2006 e 2008, 
inclusive), foram notórias, no curso da pesquisa de terreno, reacções de desagrado face à 
«qualidade» da cerveja comercializada por essa marca quando confrontada com cervejas 
nacionais, não obstante isso não ter impedido o seu consumo intenso nem a ligação do 
Festival a outros festivais europeus igualmente patrocinados pela Heineken, sendo esta 
chancela de qualidade e de reconhecimento do prestígio do Festival. 

A entrada em cena de um crescente número de marcas, mesmo no Festival Paredes de 
Coura, foi objecto de uma aceitação por parte dos participantes, fazendo acreditar que 

105 Na sua reflexão a autora menciona a tournée American Vans Warped, associada à música punk que liga muitos 
skaters, tendo este evento o nome de uma marca de sapatilhas fortemente associada à comunidade em causa. 
Fá-lo com o propósito de comparar esta tournée ao festival australiano Big Day Out o qual, recusando vender o seu 
nome a um patrocinador, tornou-se ele próprio uma marca, segundo a investigadora pôde apurar nas entrevistas 
que realizou (por exemplo com a venda de t-shirts da marca do festival).



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1209

estes aceitaram o papel do patrocínio e das marcas como indispensabilidade para a con-
tinuidade do Festival. A publicidade e o marketing fazem parte do Festival ajudando-o a 
suportar as suas despesas, porém os promotores exigem que estes apoios façam sentido 
para o público ao qual se dirige o Festival. Sendo este um momento de reunião da tribo, 
é necessário que a presença de uma determinada marca esteja de alguma forma ligada 
aos valores inerentes à comunidade de frequentadores do Festival, que se enquadre no 
seu universo simbólico (t-shirts, mochilas, colchões, lenços, porta chaves, etc.). Na verdade, 
existe uma interdependência entre os festivais e a comunidade a si inerente e as marcas 
patrocinadoras. Para estes, isto significa encontrar formas de ligação à tribo musical a que 
se dirigem e para os frequentadores dos festivais é importante o que esses patrocínios 
trazem para o mundo simbólico do evento e respectivo público. 

Cartazes do Festival Paredes de Coura

1993: Ecos da Cave; Gangrena; Cosmic City Blues; Boucabaca; Purple Lips

1994: Ena Pá 2000; Jarojupe; Cosmic City Blues; Melancholic Youth of Jesus; Tédio Boys; Boucabaca

1995: Blind Zero; Braindead; Kick Out The Jams; More Republica Masónica; Boucabaca; Xana; 
Pop Dell’arte; Primitive Reason; Cosmic City Blues; Supernova

1996: Shed Seven; Mão Morta; Lovedstone; Kick Out The Jams; Primitive Reason; Sex Museum; Da 
Weasel; Repórter Estrábico; Raincoats; Zen; Lulu Blind; Killer Barbies; The Astonishing Urbana Fall

1997: One Minute of Silence; Blasted Mechanism; Querosene Jacaré; Blue Orange Juice; Smoke 
City; Três Tristes Tigres; Cool Hipnoise; Turbo Junkie; Rollins Band; Mão Morta; Zen; Monster Piece

1998: Red House Painters; Zen; Clã; Blind Zero; Divine comedy; Atari Teenage Riot; Moonspell; 
Anne Clark; Tindersticks; Silence 4; Hipnótica, Belle Chase Hotel

1999: dEUS; Gomez; Bellatrix; Madame Godard; Phase; Suede; Lamb; Rae & Christian; The Gift; 
Sequoia; Guano Apes; Sneaker Pimps; Mogway; Pinhead Society;

2000: The The; Sofa Surfers; Yo la Tengo; Clã; Bad Religion; Ash Walkabouts; More Republica 
Masónica; Mr. Bungle; Coldplay; Flaming Lips; Mão Morta; Sloppy Joe

2001: Papa Roach; Stone Temple Pilots; Queens of the Stone Age; Zen; Morcheeba; The Gift; 
Rádio Macau; Backyard Babies; Coldfinger; 3 Dorrs Down; Da Weasel; The Wraygunn; Caffeine

2002: DJ Nel’Assassin; Tabanka Jazz; Micro; Djamboonda; Korn; Incubus; Counting Crows; Trust 
Company; Puddle of Mudd; Breed 77; Sam the Kid; Ez Especial; Gotan Project; Cousteau; Ras 
Sonar Kellektiv; Pop Dell’arte; Casino; Lee Scratch Perry; Mad Professor; Twilight Circus; Terrakota; 
Bob Figurante
2003: Mind da Gap; Jet Lag; Tim Tim por Tim Tum; Alpha Blondy; Sizzla; Terrakota; One Love 
Family; Placebo; P.J. Harvey; Yeah Yeah Yeahs; Good Charlotte; Calla; Queens of the Stone Age; 
Staind; Sum 41; Datsuns; Radio 4; The Cardigans; Mew; Blasted Mechanism; X-Wife

2004: Los de Abajo; Magnus; Scissor Sisters; Jon Spencer Blues Explosion; Snow Patrol; Arrested 
Development; Motörhead; Mondo Generator; DKT-MC5; Mão Morta; Black Rebel Motorcycle 
Club; The Kills; Mark Lanegan Band; Wraygunn; Kelis; Mike Patton & Rahzel; Da Weasel; Dealema

2005: Sons and Daughters; Foo Fighters; Death from Above 1979; The Bravery; Kaiser Chiefs; The 
Unplayable Sofa Guitar Mpxp; Pixies; Queens of the Stone Age; The Roots; The Arcade Fire; Hot 
Hot Heat; The Futurhead; Nick Cave & The Bad Seeds; Vincent Gallo; Juliette Lewis & the Licks; 
Woven Hand; The National; Complicado
2006: Fischerspooner; Morrissey; Broken Social Scene; Madrugada; Gomez; White Rose Move-
ment; Bloc Party; Yeah Yeah Yeahs; Gang of Four; Eagles of Death Metal; We Are Scientists; The 
Vicious Five; Bauhaus; The Cramps; !!!; Shout Out Louds; Maduros



1210

2007: Recepção ao campista: Simian Mobile Disco; DJ Fra Nitsa; Club Sizo; Devotchka; Palco 
Heineken: BabyShambles; M.I.A.; Blasted Mechanism; Sparta; New Young Pony Club; Dinossaur 
JR; New York Dolls; Mão Morta; Architecture in Helsinki; Gogol Bordello; Spoon; Sonic Youth; 
Cansei de Ser Sexy; Peter, Bjorn & John; The Sunshine Underground; Electrelane; Linda Martini; 
Palco Jazz na Relva: Zappa_Low Budget research Kitchen; Paulo Barros 4tet; Fanfarra Recre-
ativa e Improvisada Colher de Sopa; Palco Ibero Sounds: Slimmy; The Blows; Mundo Cão; 6 P 
M Palco; The Right Ons; Born a Lion; Palco After-Hours: Crystal Castles; Guns n’Bombs; DJ Ai 
Foreign Islands; Boys Noise; U-Clic
2008: Palco Heineken: Sex Pistols; Mando Diao; The Bellrays; X-Wife; Bunnyranch; Primal Scream; 
Editors; The Sounds; The Rakes; Two Gallants; Wraygunn; dEUS; The Mars Volta; The Teenagers; 
Spiritual Front; Thievery Corporation; The Lemonheads; Biffy Claro; Tributo a Joy Division; Au Revoir 
Simone; Ra Ra Riot; Palco Jazz na Relva: Jazz Resort Soundsystem; Man-Drax; Trio de Afonso 
Pais; Palco Ibero Sounds Fanta Play On: d3ö; Layabouts; Dorian; Sean Riley & The Slowriders; 
We Are Standard; Komodo Wagon; Palco Burn After Hours: DJ Amable; The Mae Shi; Optimus 
DJ’s; These New Puritans; Surkin; Woman In Panic; Twin Turbo; Caribou

2009: Palco Nokia: Patrick Wolf; The Strange Boys; Sean Riley and the Slowriders; Bons Rapazes; 
Franz Ferdinand; Supergrass; The Horrors; The Pains of Being Pure at Heart; The Temper Trap; Nine 
Inch Nails; Peaches; Portugal The Man; Blood Red Shoes; Mundo Cão; The Hives; Jarvis Cocker; 
Howling Bells; The Right Ons; Foge Foge Bandido; Palco After Hours: Chew Lips; Holy Ghost; 
Kap Bambino; Punks Jump Up; Sizo; Nuno Lopes

2010: Palco Paredes de Coura: Isidro LX; Memory Tapes; Los Campesinos!; Cosmo Jarvis; Cari-
bou; The Cult; Enter Shikari; Gallows; Eli Paperboy Reed; Vivian Girls; Klaxons; White Lies; Peter 
Hook; The Courteeners; Paus; The Tallest Man on Earth; The Prodigy; The Specials; Mão Morta; 
The Dabdy Warhols; Jamie T; Os Dias de Raiva; Palco Jazz na Relva: José Valente e Experiences 
of Today; Zelig; Palco Iberosounds by Coruña: Lost Park; Nouvelle Cusine; Madame Godard; 
Boat Beam; Triângulo de Amor Bizarro; Samuel Úria; Palco After Hours: DJ Coco; Best Coast; 
We Have Band; Mega Bass; Plus Ultra; Os Yeah; Dum Dum Girls

Fontes: http://www.paredesdecoura.com; http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Paredes_de_Coura

Dois anos depois do surgimento do Festival de Paredes de Coura, nasce no Sul do país 
um novo festival de rock, o Super Bock Super Rock (SBSR). Ao contrário do primeiro, o 
SBSR surge já inserido numa lógica profissional, como uma forte aposta de uma promotora 
de eventos já existente. Tal permitiu, desde logo, a oferta de um cartaz com nomes balu-
artes da cena musical, ficando para a história alguns dos concertos das primeiras edições 
deste Festival, como sejam David Bowie, Morphine, The Young Gods, Rage Against The 
Machine ou Echo & The Bunnymen.

Depois de um interregno de seis anos, em 2004, o SBSR surge como que reinventado 
e movido por um novo fôlego. Apesar de haver cada vez mais espaços de investimento, 
a aposta na música continua a ser o leit motif do Festival, que se preocupa agora com 
o desenvolvimento da capacidade de conciliar diversos estilos musicais, mantendo a 
qualidade como critério de base. As edições de 2 dias dão lugar a edições de 3 e 4 dias, 
evidenciando-se também em 2004, 2005 e 2010 a oferta de diferentes palcos. Nos dois 
primeiros anos referidos estamos perante uma notória e assumida distinção e demarcação 
entre as atracções internacionais e os nomes nacionais, através de uma divisão entre o palco 
principal e o palco dos portugueses. Este ano, não havendo uma divisão tão evidenciada, 
deparamo-nos com um Festival com três palcos – um principal, um secundário e um mais 
orientado para as sonoridades electrónicas.
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Nesta 2ª vaga do SBSR, a edição de 2007 é considerada por muitos como uma das 
melhores de sempre, na medida em que reuniu alguns dos nomes mais sonantes das 
diferentes cenas musicais vigentes. Na realidade, o objectivo da promotora era ter uma 
componente rock mais pesada (daí a escolha dos Metallica ou Joe Satriani, entre outros 
da mesma linha), bem como uma outra definida por um rock mais progressivo ou indie, 
apostando em bandas que contribuíram para a projecção mediática e confiança na pro-
motora responsável pelo Festival, num ano de reestruturação da mesma. 

Queríamos ter uma componente rock mais pesada, que é algo tradicionalmente presente 
no Super Bock Super Rock, daí o dia dos Metallica e de uma série de outras bandas, depois 
queríamos ter um rock progressivo ou indie, e tínhamos uma lista enorme de bandas, muitas 
das quais disponíveis nessa altura.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

Figura 7.111: Pormenor do concerto dos Tv On The Radio no Festival Super Bock Super Rock 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

No fundo, numa opinião quase consensual, o cartaz de 2007 parece ter reunido figuras 
de proa de todas as frentes da cultura pop rock mais recente. Consideremos, neste âmbito, 
a dimensão espacial: Nova Iorque e o contributo de projectos como LCD Soundsystem, 
TV On The Radio, Interpol e Scissor Sisters; Inglaterra e nomes como os Bloc Party e os 
Maxïmo Park; Canadá e o sucesso dos Arcade Fire. Mas não esqueçamos também a ver-
tente estilística: o novo termo new rave, que então começava a evidenciar-se, tendo nos 
Klaxons um dos principais projectos; uma linha mais dançável do rock, com apostas como 
os Gossip; a música electrónica que incorpora o espírito do rock, com os LCD Soundsystem 
como um dos protagonistas; o pós-punk do início dos anos 80, presente em projectos 
mais recentes, como os Interpol, ou em bandas como os Jesus & Mary Chain, de regresso 
à actividade depois de períodos de paragem mais ou menos longos.
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Figura: 7.112: Pormenor do concerto dos Bloc Party no Festival Super Bock Super Rock 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

O Festival Super Bock Super Rock prevalece actualmente como que um festival camale-
ónico (Belanciano, 2010c), na medida em que ao longo da sua existência assumiu já vários 
formatos, quer em termos de linhas de oferta (conjugação de géneros musicais distintos 
e conciliação de nomes mais comerciais com nomes pertencentes à cena dita alternativa), 
quer em termos de dias de duração (durações mais curtas ou mais longas, com ou sem 
espaço de interregno), quer ainda em termos de localização. Neste sentido, convém mesmo 
realçar que o Festival teve início no Passeio Marítimo de Algés, tendo-se depois realizado 
em locais como a Praça Sony, o Parque Tejo e este ano na Praia do Meco, em Sesimbra106. 
Além destes, nas edições de 2008 e 2009, numa lógica de descentralização, a opção foi 
dividir os dias de concerto entre o Porto e Lisboa. De qualquer modo, independentemente 
das formas que assume e dos locais onde ocorre, estamos perante um festival de rock 
que se define, essencialmente, pela qualidade e força (também mediática) do seu cartaz. 
Em termos de públicos, o SBSR assume-se mais como um festival destinado aos públicos 
urbanos, que o frequentam diariamente, isto é, que não estão alojados/acampados no 
festival e sobretudo orientados para o pop rock de feição pós-punk e o metal. 

Aí é um público rock, é um público mais velho, um público urbano, ou seja, nós temos de 
ser consistentes em cada um dos dias, ou em cada um dos actos. Por isso o dividimos em 
dois actos: o primeiro acto, é o acto da Metallica, mais pesado, o segundo é mais consistente 
em termos das bandas.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

Sim, claro, mas não é gerado necessariamente por nós. Ás vezes, nós próprios vamos um 
bocadinho atrás das coisas. Por exemplo, no Super Bock Super Rock, nós tivemos dois tipos 
de t-shirts oficiais, fizemos uma t-shirt preta, com uma estética mais metal, com o cartaz 
de todo o festival, uma estética mais rock, depois fizemos uma estética mais soft, para o 
outro lado mais alternativo digamos. São coisas básicas, as t-shirts oficiais do Sudoeste, já 
sabemos que temos de ter muita cor e temos de ter imagens mais descontraídas.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

106 O número diário de entradas foi de 24 mil pessoas segundo a promotora. 
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Cartazes do Festival Super Bock Super Rock

1995 (Gare Marítima de Alcântara): Jesus and Mary Chain; GNR; The Young Gods; Thunder; Blind 
Zero; Black Company; Techman; The Cure; Faith No More; Therapy?; Morphine; Youssou N’Dour; 
Paulo Mendonça

1996 (Passeio Marítimo de Alcântara): Spooky; Delfins; Xutos & Pontapés; Paradise Lost; Nefilim; 
D:A:D; Moonspell; The Prodigy; Massive Attack; Fluke; The Divine Comedy; Martin Stephenson; 
Da Weasel; David Bowie; Neneh Cherry; Echobelly; John Mayall & the Bluesbreakers; Shane Mac-
Gowan & The Popes; Primitve Reason; Flood
1997 (Passeio Marítimo de Algés): Simple Minds; Rage Against The Machine; 311; L7; Subcircus; 
Zen; Apocalyptica; Echo & The Bunnymen; Skank; Ani DiFranco; Ramp; Blasted Mechanism

1998 (Praça Sony): Morphine; Fastball; Mike Scott; Mikel Erentxun; Luís Represas; Zen; Clã; Spi-
ritualized; Van Morrison; Ala dos Namorados; DJs Henrique Amaro, Zé Pedro e António Sérgio

2004: Palco Principal: Korn; Linkin Park; Muse; Static-X; Pleymo; N.E.R.D.; Nelly Furtado; Avril Lavigne; 
Reamonn; Los Hermanos; Fatboy Slim; Massive Attack; Lenny Kravitz; Pixies; Hundred Reasons; 
Palco Quinta dos Portugueses: Da Weasel; Blasted Mechanism; Anger; Yellow W Van; Fonzie; 
David Fonseca; Toranja; Dealema; Gomo; Patrícia Faria; Clã; Pluto; André Indiana; X-Wife; Loosers
2005: Palco Principal: The Prodigy; System of a Down; Incubus; The Eighties Matchbox B-line 
Disaster; Louie; New Order; Moby; Black Eyed Peas; The Hives; Turbonegro; Flipsyde; Iggy Pop & 
The Stooges; Marilyn Manson; Audioslave; Slayer; Mastodon; Wednesday 13; Palco dos Portu-
gueses: Blasted Mechanism; The Temple; Pimitive Reason; Tara Perdida; Bizarra Locomotiva; Black 
Sunrise; The Gift; Loto; Expensive Soul; Fonzie; Easyway; Boss AC; Blend; Blind Zero; Wraygunn; 
Bunnyranch; Ramp; More Than a Thousand

2006: Korn; Within Temptation; Soulfly; Moonspell; Ramp; Bizarra Locomotiva; CineMuerte; 
Twenty Inch Burial; Devil In Me; Tool; Placebo; Deftones; Alice in Chains; Primitive Reason; The 
Vicious Five; X-Wife; Franz Ferdinand; Keane, The Cult; dEUS; Editors; The Legendary Tiger Man; 
Linda Martini; Peace Revolution; The Weatherman; 50 Cent; Pharrel Williams; Patrice Bart-Williams, 
Boss AC; Mind Da Gap; Mercado Negro

2007 (Parque Tejo): Metallica; Joe Satriani; Stone Sour; Mastodon; The Blood Brothers; More Than 
a Thousand; Men-Eater; Arcade Fire; Bloc Party; The Magic Numbers; Klaxons; The Gift; Bun-
nyranch; LCD Soundsystem; The Jesus and Mary Chain; Maxïmo Park; The Rapture (cancelado); 
Clap Your Hands Say Yeah; Linda Martini; Mundo Cão; Underworld; Interpol; Scissor Sisters; TV 
on the Radio, Gossip; X-Wife; micro Audio Waves; Anselmo Ralph

2008: Porto: Xutos & Pontapés com Orquestra de Jazz do Hot Club; ZZ Top; Love & Rockets; David 
Fonseca; Crowded House; Jamiroquai; Morcheeba; Brand New Heavies; Clã; Jorge Palma; Paolo 
Nutini; Lisboa: Iron Maiden; Slayer; Avenged Sevenfold; Rose Tattoo; Lauren Harris; Tara Perdida; 
DJ Tiesto; Digitalism; Beck; Mika; Duran Duran; Mesa com Rui Reininho
2009: Porto: Depeche Mode (cancelado, substituídos por The Gift e Xutos & Pontapés); Nouvelle 
Vague; Peter Bjorn and John; Motor; Soapbox; Lisboa: The Killers; Duffy; Mando Diao; Brandi 
Carlile; The Walkmen; Bettershell

2010: Palco Super Bock: Pet Shop Boys; Keane; Cut Copy; Mayer Hawthorne; Jamie Lidell; Leftfield

Vampire Weekend; Hot Chip; Julian Casablancas; Tiago Bettencourt & Mantha; Prince; Empire 
of the Sun; The National; Spoon; Stereophonics; Palma’s Gang; Palco EDP: Beach House; Grizzly 
Bear; The Temper Trap; ST. VINCENT; Godmen; Patrick Watson; Holly Miranda; Rita Redshoes; 
Sweet Billy Pilgrim; Malcontent; John Butler Trio; Wild Beasts; Sharon Jones & The Dap Kings; The 
Morning Benders; Stereo Parks; Palco @ Meco: M-NUS SHOWCASE; Richie Hawtin; Marco Carola; 
Magda; Ricardo Villalobos & Zip; BLOOP SHOWCASE: Magazino; João Maria; José Belo; Henriq e 
Bart Cruz; Laurent Garnier (Live); Rui Vargas e André Cascais; Zé Salvador; Hi-Tech² 

Fontes: http://www.superbock.pt/SuperMusic/SuperBockSuperRock/sbsr_historico.aspx
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Figura 7.113: Perspectiva do recinto do Sudoeste TMN 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Em 1997, arranca a primeira edição do Festival Sudoeste, visto por muitos como um 
importante contributo para a inserção de Portugal na era dos festivais de Verão, pois pas-
sou a ser «o festival». Para além do «mítico» Vilar de Mouros, de Paredes de Coura e do 
«urbano» Super Bock Super Rock (da responsabilidade da mesma promotora), o Sudoeste 
assume-se, desde o início, como um «típico Festival de Verão», associado às férias, à praia, 
ao sol e ao campismo, transformando estes aspectos em verdadeiros cartões-de-visita que, 
notoriamente, o diferenciam dos restantes festivais portugueses. De acordo com Connell 
e Gibson (In Larsen & O’Reilly, 2005), os festivais de música revelam-se importantes, pois 
surgem como relevantes componentes do turismo musical. São espaços de espectáculo 
(únicos), que dinamizam o sector cultural, contribuem para a criação de redes entre os 
vários actores do campo musical bem como para a regeneração de áreas urbanas e rurais, 
para além de aumentarem a consciência das populações locais em torno dos aspectos 
culturais. Percebe-se, então, a importância económica (para além da cultural) que os 
festivais podem assumir (Cummings, 2007).

Sempre se realizou em plena costa alentejana, na Zambujeira do Mar. Uma localização 
de sucesso reconhecido, a Herdade da Casa Branca, mas definida quase por acaso.

O primeiro Sudoeste (…) foi um festival “tirado a ferros” em termos da forma como ia acon-
tecer, ou seja, queria fazer-se uma coisa naquela zona, um festival com uma componente 
de campismo, um festival não urbano… E a descoberta do sítio foi um episódio muito 
interessante. Tinha-se decidido fazer ali, mas não se sabia o sítio exacto, e uns camiões, 
com coisas para montar, foram andando pelas zonas do Alentejo, e depois de uma longa 
procura, pararam. Já estavam super cansados e já era de noite, não se via nada, no dia 
seguinte, quando acordaram, perceberam que o lugar onde tinham parado para dormir era 
o local ideal, e é o sítio onde ainda hoje se faz o Sudoeste.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa



Capítulo 7 - Encontros e transacções com a música 1215

Para além da especificidade da localização e, consequentemente, das imagens a ela 
associadas, o Sudoeste demarca-se dos restantes festivais portugueses, desde logo, por 
uma notória aposta na diversidade. Falamos, desde logo, de uma diversidade em termos 
dos géneros musicais oferecidos, que têm por base um eclectismo capaz de atrair diferentes 
públicos. Liberdade em termos musicais é, portanto, «imagem de marca» do Sudoeste, 
sendo possível encontrar propostos de âmbitos tão distintos como o rock, o reggae, a 
música electrónica e a world music, sem nunca ignorar a música portuguesa, bastante 
valorizada e que, de um modo geral, não é tratada de um modo distinto, aparecendo 
os nomes nacionais ao lado das principais atracções internacionais (Belanciano, 2010d; 
Lopes, 2010b). Assim, “são (…) vários «festivais dentro do festival». Há quem goste de 
reggae e fique pelo palco reggae. Há quem esteja apenas na tenda de música electrónica 
(…). E há quem venha, não veja um único concerto e se fique pelas outras atracções. Em 
suma, «cada um pode fazer o seu Sudoeste» (Rios, 2009e). Podemos dizer que o Festival 
se arroga de ser um ponto central totémico, isto é, especializado em diferentes tipos de 
música mostrando com a clareza da experiência física e carnal que “os festivais introdu-
zem fluxos globais culturais (…). Música, dança, comida, roupas, medicamentos, etc. são 
tornados disponíveis”. Neste entender, os festivais são “multissensoriais somáticas da 
globalização” (Purdue [et al.], 1997:662).

Figura 7.114: Perspectiva do recinto e da entrada do Sudoeste TMN 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Festival Sudoeste TMN, 6 de Agosto de 2005
O cansaço já começa a fazer-se notar, muitos sentam-se durante o concerto de Ben Harper, alguns 
deitam-se e dormem. A lógica é a das férias, mas o descanso é pouco. Há que recuperar para os 
concertos mais aguardados da noite, os Underworld e Fatboy Slim. Os dois concertos servem para 
reafirmar a nossa posição a propósito da música electrónica como estilo que faz directamente 
apelo aos sentidos – a todos! – e que, portanto, é vivida de forma mais corporal, terra a terra, 
animalesca quase. É uma imagem belíssima olhar em volta e ver toda a gente a dançar e a cantar 
com um sorriso nos lábios, quase numa partilha ou numa união proporcionada e motivada pela 
música. Esta ideia é importante na avaliação da musica electrónica, uma vez que a apropriação 
da música e de espectáculos musicais e sempre singular, variando muito de pessoa para pessoa. 
Mas há estilos musicais mais vocacionados para uma apropriação de estilo individual e estilos 
musicais vocacionados para apropriações colectivas ou para uma comunhão de experiências vivi-
das no espectáculo musical a que se assiste entre outras pessoas. Até por se tratar de um estilo 
musical muito corporal, quando Fatboy Slim faz tocar, na introdução do concerto, um conjunto 
de sons quase a raiar o ultra-som de tão graves, cada pessoa vive o concerto de forma singular, 
mas toda a gente sente no corpo aqueles sons de um modo muito semelhante e isso motiva todas 
as pessoas para o concerto (mesmo o investigador social). Em certos momentos, temos vontade 
de ir para o meio da “confusão” e juntarmo-nos ao maralhal de mob como diriam os ingleses, 
dançar e partilhar a experiência do concerto com outras pessoas. 
Esta experiência poderá estar na base de uma espécie de tipologia: por um lado a musica electró-
nica é marcada pela apropriação colectiva, pela exteriorização da experiencia da vivencia musical 
e pela partilha e união; por outro e em segundo lugar o pop rock é objecto de uma apropriação 
individual, da interiorização da vivência musical, do isolamento e de grupos reduzidos. Quanto ao 
concerto dos Underworld, há que destacar uma grande articulação de DJ/VJ, funcionando como 
plataforma de preparação para o grande momento da noite, a entrada em cena de Fatboy-Slim. 
Quanto tocaram “born slippy”, hit dos anos 90 (e música de uma geração, provavelmente), o 
público exultou por completo. Os Underworld “viraram a música ao contrário”, começado pela 
batida forte e encaminhando a musica para o início, isto é, o sample que toda a gente conhece, 
nem que seja através do filme Trainspotting... Foi um momento alto, sem dúvida! Faltboy Slim foi 
o culminar da noite/madrugada (o concerto terminou às 6.00, já adivinhando o nascer do dia). 
O artista não veio fazer um concerto, veio animar uma festa gigantesca durante 2 horas. A mesa 
de mistura e os pratos foram colocados num plano ligeiramente elevado no meio da assistência a 
meio caminho entre a cabine de som e o palco, de maneira que a vedeta estava bem próxima das 
massas, era o epicentro da festa, verdadeiramente. A atitude durante o concerto foi fenomenal, 
contribuindo para envolver ainda mais a assistência. Estamos perante uma reciclagem, um cru-
zamento de influências e confluências de estilo, que apela à mescla. Basta também repararmos 
que as referências em elementos antigos (dos anos 60, 70 e 80) foram uma constante, não só 
nas músicas, mas nas imagens passadas nos ecrãs gigantes. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

O Sudoeste tem uma grande vantagem em termos de liberdade de estilos musicais porque, 
as pessoas não se fixam num só espaço. (…) Portanto, podemos ser muito mais abrangentes 
em estilos. O facto de termos um palco só reggae teve a ver com o facto de nós começarmos 
a perceber que os artistas reggae tinham um sucesso muito grande. Tem muito a ver com 
o espírito do público, de festa, descontracção, despreocupação. No Sudoeste tentamos ter 
sempre um lado electrónico, ou seja, a tenda Planeta Sudoeste acaba sempre com DJ todos 
os dias, tentamos ter uma componente rock, tentamos ter uma componente world, temos 
sempre nomes da música portuguesa (…).
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa
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Sudoeste TMN, 7 de Agosto de 2005

Dirigimo-nos para o Palco Positive Vibes (reggae). Neste palco existe a promoção do reggae e a 
assunção do estilo musical como estilo que merece ser autonomizado e valorizado em si mesmo, 
pois, passa nas rádios, é agradável, proliferam as bandas, tem uma imaginário cool e tem o seu 
quê de exótico. Assistimos portanto à massificação/mercantilização do reggae e do estilo de vida 
que lhe está associado, portanto o sistema integra o que outrora era anti-sistema (cool, libertário, 
contestatário, irreverente). Estamos perante um controlo social ideológico. Nos públicos, não se 
sente que sejam só rastafarians, ao contrário são públicos muito diversificados que se juntam não 
só pela musica em si, mas por todos os elementos associados a cultura reggae, tais como, roupa/
acessórios/postura cool/símbolos jamaicanos/símbolos pacifistas e haxixe. Estamos então perante 
uma linha de orientação que associa diversidade com massificação, sendo que o festival é vivido 
como um momento “extraordinário”. Não estamos já perante as tribos de punks ou hippies que 
percorriam o circuito de eventos e festivais do género, mas perante toda a gente. Podemos assim 
dizer que o festival não faz parte “mundo da vida”, do quotidiano, mas as pessoas transportam-
se para esta “província finita de sentidos” e agem de acordo com a integração nesse mundo 
“extraordinário”. Novamente recorrendo a Sandra, podemos dizer com ela que “este é o festival 
da modinha” ou “não é tanto assim nos outros”. 
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Tendo em conta os dados recolhidos no decurso da pesquisa de terreno, a música surge 
como um dos factores que explica a frequência de festivais. Muitos frequentam os festi-
vais ansiando a actuação de bandas específicas, enquanto outros procuram precisamente 
conhecer novas bandas. Em ambos os casos parece haver a busca pelo que os autores 
chamam «diversão estética», ocupando a música um lugar central. No entanto, a música 
compete com os aspectos sociais e com a busca de interacções, que surgem não raras 
as vezes como o principal motivo para a frequência de festivais, remetendo para todo 
o significado que o acampar no recinto pode ter. Ao contrário, no caso dos concertos 
(fora do âmbito de festivais de música) é, sem dúvida, a música o elemento central (Cfr. 
Larsen & O’Reilly, 2005). Se em Portugal existe paradigma deste tipo de orientação, esse 
situa-se no Sudoeste. 

Figura 7.115: Quadro interaccional do Sudoeste TMN 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Sudoeste TMN, 5 de Agosto de 2006

18:00. O acampamento. Uma tenda gigante onde se oferecem pequenos-almoços Kellog’s – até 
às 17h. Logo à entrada. Lá dentro, depois do recinto fechar, a discoteca improvisada ao ar livre 
atinge níveis de saturação impressionantes. Um recinto circular fechado por automóveis – uma 
caravana do Oeste na planície alentejana.
Os chuveiros e ao lado dois caixotes do lixo, que domingo estavam soterrados de lixo. A lama. 
Eucaliptos. E uma roullote de cerveja. Tudo num perímetro quadrado com 20 metros de lado. 
Umas barraquinhas de carnes grelhadas e caldo verde, com umas mesas de plástico em frente. A 
verdadeira feira no festival – com as barracas a serem montadas com madeira e contraplacado e 
casais de meia idade por detrás do balcão. Tudo muito tradicional. Ao lado uma fileira de mesas 
de matraquilhos. E uma banca de frutos secos e doces.
As tendas aglomeravam-se circularmente, formando um imenso arquipélago de atóis (com um 
terreiro comum a meia dúzia de tendas no centro – para a mesa comunitária, o assador, um 
recinto de sueca, etc.). Por vezes, envolvia-se o conjunto com uma rede de plástico verde – a 
sombra e o recato.
Uma câmara de filmar no acampamento. De vigilância.
As múltiplas referências toponímicas em cada núcleo de tendas. A placa rodoviária que aponta 
“Lisboa” pendurada num eucalipto. A faixa enorme do programa Polis que diz ser uma maravilha 
viver em Ermesinde. O “Gang da sueca” anuncia um pano pintado. Outros gangs também assina-
lavam a sua presença. O Hospital de campanha dos bombeiros. As barraquinhas: o Rei da Carne 
Assada. Muito fumo dos grelhados sobre a esplanada em PVC branco. Os rapazes em calção de 
banho e havaianas, tronco nu, que vêm dos chuveiros. As miúdas em biquíni.
Muitos bronzeados. Muitos piercings (os rapazes na sobrancelha; as meninas no lábio ou no nariz). 
Cabelos molhados, toalha ao ombro, produtos de banho. Corpos jovens e atraentes, cuidados – 
muito despidos. As tatuagens. No fundo das costas, para que os tops e as t-shirts curtinhas não 
os tapem – para as meninas. Nos braços ou no tornozelo para os rapazes. Muitos motivos tribais; 
formas geométricas. Os cabelos. Alguns penteados (tipo: curto mas muito comprido atrás) são 
levados ao extremo e combinados com traços que mostram o couro cabeludo dos lados. O meu 
cabelo é diferente do teu – variações sobre um cânone, com cada um a levar o modelo o mais 
longe possível. As sandálias, os chinelos, as sapatilhas. Pés à mostra.

Sudoeste TMN, 7 de Agosto de 2005
Vimos algo de significativo antes de entrarmos para o festival: muitos participantes (mais jovens 
e mais elas do que eles) vinham literalmente produzidos para dentro do recinto, provenientes do 
campismo: banho tomado ao final da tarde, roupas lavadas e as melhores, acessórios, penteados 
já trabalhados e perfume; estamos assim perante um tipo de lógica coincidente com a das “saídas 
a noite”. Desta feita, o “desleixo” tipicamente associado a este tipo de eventos começam a ficar 
para trás em relação às novas posturas e comportamentos, evidenciando o “festival da modinha”, 
o que nos leva a crer se estaremos perante “estilos de vida” ou “vidas com estilo”?
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Temos esta liberdade de programação, até porque o público do Sudoeste é muito eclético e 
o facto das pessoas estarem lá a acampar (porque entre 85% e 90% das pessoas acampam, 
as pessoas que não acampam são sobretudo as pessoas que trabalham lá, os jornalistas, 
patrocinadores, a equipa técnica, etc.), num festival urbano as pessoas vão especificamente 
para ver aquilo, ali não, vão para conviver. São pessoas muito ecléticas por isso nós fazemos 
um estilo de música muito eclético, para agradar a toda a gente.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

Esta diversidade em termos dos géneros musicais oferecidos torna-se materializável 
através da existência de três e, nas edições mais recentes, quatro palcos em funcio-
namento simultâneo. No palco principal, associado àquele que é também o principal 
patrocinador do Festival (a TMN), encontramos os nomes maiores e, no final de 
cada noite, uma figura de destaque da cena electrónica. O palco Planeta Sudoeste 
é reservado a nomes menos conhecidos e àquelas que se vêm a transformar nas 
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revelações do cartaz. O palco Positive Vibes orienta-se para o reggae e sonoridades 
próximas e, finalmente, um último espaço, o Groovebox é destinado às tendências 
electrónicas que animam os resistentes até às primeiras horas da manhã. No fundo, 
pode mesmo dizer-se que existem diferentes festivais dentro do mesmo Festival, na 
medida em que prevalece a aposta em ofertas diferenciadas, de modo a dar resposta 
às também diferentes procuras.

Sudoeste TMN, 5 de Agosto de 2006

13:00. Café Central, Brejão. A noite de ontem revelou claramente alguns dos princípios que 
organizam a arrumação do “auditório”. Frente ao palco, na primeira fila, tínhamos, desde as três 
da tarde, fãs de Prodigy (banda de culto?). Um com uma formiga desenhada no cabelo, melhor, 
com o cabelo (símbolo da banda); outro pintado como um dos vocalistas (uma faixa branca na 
zona dos olhos, tipo máscara). A periferia. Mais difusa, ainda se notava o grupo de amigos. 
Menos agitada, enquanto o core, ultra-compacto, fervia. Estávamos na zona de transição. Por 
vezes, vinham notícias da frente. Uma rapariga cambaleante, apoiada em amigos. Uma trouxa ao 
ombro que era um jovem desfalecido. Mais perto do final, uma fila de seis, sete jovens em tronco 
nu, exalando suor, brilhando, sai disparado num slalom entre a assistência. As imagens nos ecrãs 
gigantes garantem-no: no olho do furacão que fica dois-três metros atrás do gradeamento, o 
choque de corpos – mãos no ar, bocas escancaradas, braços e pernas desgarradas – atinge níveis 
intensíssimos. O concerto dos Prodigy revelou alguns pormenores curiosos – a cada música mais 
intensa, uma onda de choque varria o “auditório”. Do palco à periferia, um arrepio percorria os 
corpos. Saltos, mãos no ar – nada de (aparentemente) muito elaborado, mas numa elevada con-
cordância de gestos e de postura; bem como de tempo de resposta e de ritmo. A cada provocação 
(por vocação?) do vocalista (“Portuguese people, are you here?!”), a audiência solta um urro, um 
grito marcial. A música é interpretada subjectivamente e são dadas acentuações específicas aos 
gestos e às posturas. A partir destes podemos ler: a) a exteriorização da interioridade: aferir o 
consumo “activo” de música pelos índices que são os gestos corporais; a interpretação de uma 
coreografia pessoal que segue uma pauta partilhada; b) a interiorização da interioridade: como a 
existência de princípios reguladores e estruturadores (o contexto de enunciação), o público parece 
“ler” o ambiente e o espaço em que está, podendo aderir à modalidade de expressão ali em 
curso ou partir para outro lado – um sense of one’s place. E um sense of others places igualmente.
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Tem muito a ver com o espírito do público, de festa, descontracção, despreocupação. No 
Sudoeste tentamos ter sempre um lado electrónico, ou seja, a tenda Planeta Sudoeste 
acaba sempre com DJ todos os dias, tentamos ter uma componente rock, tentamos ter 
uma componente world, temos sempre nomes da música portuguesa, porque também 
nos permite fazer isso, se uma pessoa não gostar da banda B que vem a seguir à banda A 
pode sempre ir a outro palco, pode ir comer qualquer coisa, pode dar um salto ao canal e 
depois voltar para ver a banda a seguir.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa
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Festival Sudoeste TMN, 6 de Agosto de 2005

Assim, temos o palco principal numa lógica de catch all, o palco Positive Vibes (reggae) com um 
público mais específico marcado por rastas, dread locks, anarcas (indentificados através de sím-
bolos utilizados no vestuário)… mas também gente que adere ao cool do reggae. Revelando-se 
aqui um grande reconhecimento recente do reggae, dos seus símbolos, dos seus ícones… que 
marcam a onda cool do festival. Este grande protagonismo do reggae tem vindo a ser acompa-
nhado da sua consequente massificação. O palco Positive Vibes centra-se numa aura em torno do 
imaginário de a new age marcado pela descontracção, pela droga, pela paz e pelo amor ou enfim, 
pelo neo-hippismo. A tenda conhecida como Planeta Sudoeste é frequentada pelos chamados 
“conhecedores” que identificamos como públicos mais restritos em número e mais homogéneos. 
Durante a actuação de Josh Rouse Band. Podemos constatar a existência de muitos “betos(as)” 
entre os 18 e os 26 anos, aproximadamente, mais raparigas do que homens no caso destes últi-
mos considerando-se a presença no que podemos designar de homens mais clean. Assim, num 
primeiro momento podemos identificar a lógica dos festivais arreigada a diversidade marcada por 
um alargamento de públicos numa estratégia de junção de nichos e cacth all. 
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Figura 7.116: Pormenor de apresentação de si no recinto do Planeta Sudoeste, Sudoeste TMN 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Conjuntamente, a diversidade está patente nos variados conteúdos oferecidos pelo Festival 
que, cada vez mais, demonstra ter consciência da importância de outras dimensões para 
além da música, não obstante o facto de esta continuar a ser o elemento principal. Assim, 
é assumida a preponderância crescente das actividades paralelas, da responsabilidade dos 
parceiros e patrocinadores, no dia-a-dia do Festival. Simultaneamente, o Festival do Sudo-
este veio a consolidar e a estruturar melhor as suas frentes organizativas, quer em termos 
de recursos humanos, quer em termos de recursos logísticos, passando pelos técnicos. 
É ainda de referir a constatação que assume a presença de marcas e de promoções no 
recinto do Festival, levando-nos a discordar de Cummings quando reitera que “os festivais 
realizados em ambientes urbanos tendem a ser vistos pelos frequentadores de festivais 
como mais comerciais do que aqueles realizados num ambiente rural” (Cummings, 2007).
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Figura 7.117: Lojas e stands de marcas presentes no Sudoeste TMN 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Festival Sudoeste TMN, 6 de Agosto de 2005

O “Psicológico” é um fenómeno de festival, pois começou por ser uma barraca/roullotte de comes 
e bebes ou império de fast food à portuguesa. Note-se que é actualmente do concessionário do 
restaurante do parque de campismo, possuindo roullottes, um restaurante tipo self service, ban-
cas de bebidas, serviço de pré-pagamento, funcionários e filas muito grandes. Foi também neste 
momento que nos deparamos com uma iniciativa TMN/Super Bock. Este desafio levava a que 
por 20 copos de cerveja recolhidos do recinto as pessoas tivessem direito a uma cerveja “grátis”. 
Neste momento, às 23.45 minutos, quase não se vêem copos no chão, pois houve uma adesão 
total da “caça” à cerveja “grátis”, o que levou os responsáveis pela iniciativa a terem passado a 
fasquia para os 40 copos recolhidos. Duplicou a dificuldade, e a recolha continua… 

Festival Sudoeste TMN, 4 de Agosto de 2006

17:00. Café snack-bar Miramar, em Brejão (junto a Azenhas do Mar)
[Se pensarmos na noite de ontem (na realidade, de hoje, porque ela só acabou com um pequeno 
almoço num café à beira da estrada às 7 da manhã), as primeiras sensações foram estas: uma 
enorme feira ao ar livre (de stands que parecem idênticos a outros espaços do centro comercial), 
com laivos de um parque de diversões (não faltava a roda gigante amplamente iluminada)]. As 
lojas: McDonald’s, Red Bull, TMN (com um centro gigantesco, onde se podia recarregar qualquer 
telemóvel; inscrevermo-nos em qualquer das iniciativas promovidas: “A minha tribo é melhor que 
a tua”, “RepórterTMN”; e mais), Pizza Hut, Psicológico, Twix, Worten, Frisumo, Blitz, etc. Cada 
uma delas funciona como uma sua semelhante do espaço urbano: nas decorações, nos uniformes 
dos funcionários, nos menus, etc. Quase todas promovia concursos ou promoções: a Twix dava 
oportunidade de ganhar uma t-shirt ou um balão, depois de se escolher uma carta da mão do 
promotor; a McDonald’s tinha um concurso de street dance, com dançarinos profissionais; etc. 
A McDonald’s tinha mesmo um Palco McDonald’s, com os arcos dourados no fundo. A TMN 
oferecia uma imensidão de serviços: no seu lounge – de proporções generosas. Além do que já 
dissemos, havia acesso à Internet de banda larga; era possível participar no chat do SW: inscrevias-
te, pedias a listagem de membros, correspondias-te com um ou com todos. Mais: “A minha tribo 
é melhor que a tua” onde se elegia a “tribo do dia”; ou o RepórterTMN (com entrevistas via SMS 
aos músicos portugueses – as entrevistas a David Fonseca e aos Xutos passaram em rodapé nos 
ecrãs gigantes do recinto).
A roda gigante iluminada com as cores do principal patrocinador, que dá o nome ao festival (terá 
sido um mero acaso?). As filas são descomunais e estendem-se por dezenas de metros. Cerca 
da uma da manhã pára – e limita-se a iluminar o céu, e depois a repousar silenciosa e sem bri-
lho. A música como marca. Às vezes, ficamos com a sensação de que as bandas têm um rótulo, 
mais ou menos reconhecido, mais ou menos valorizado (variando de segmento do público para 
segmento), e que é responsável por garantir o volume da assistência. Fica-se curioso de se ver o 
grupo de quem se conhece, muitas vezes, um ou dois hits. Como todas as marcas existem jingles 
publicitários. Por exemplo, os Mattafix. Percebe-se que a banda não é conhecida, excepto por 
uma música (“Big City Life”), que passa nas rádios e é distribuída amplamente pelos telemóveis 
na forma de toque. Uma assistência considerável que só reagiu verdadeiramente quando se tocou 
o hit (repetido mais tarde na versão acústica).
Os telemóveis. A boca luminosa do palco, e de resto a escuridão que envolve o público. Luminárias 
polvilham a massa humana – alguns são agitados como meras fontes de luz, assinalando a pre-
sença (e a conectividade) de quem os agita (como a luz que diz “Ocupado”); outros, transmitem 
para muitos quilómetros de distância o som e as imagens do concerto. Há quem tire fotografias; 
envie mensagens.
As ofertas. Os lenços da TMN envergados na cabeça, no pescoço, na perna, e na boca (por causa 
do pó). As t-shirts da Twix; o concurso de dança da McDonald’s; os penteados e o body painting 
da Worten; as ofertas e o concurso da Blitz. As t-shirts e os sacos da Antena 3. Os pequenos-
almoços da Kellog’s.
A feira de artesanato – com um mostruário adequado ao «gosto» do público. Artesanato – e o 
fim da «autenticidade», como o entende Paul Willis.
Fileiras de lojas, amplamente iluminadas, frequentemente sonorizadas, a disputarem a atenção 
aos palcos. Circula-se. Vêem-se montras. Pára-se e come-se no KFC, bebe-se um café na Bogani, 
um Red Bull ou uma cerveja. Há ainda o Leitão do Rock, os cachorros, as bifanas …

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009
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Digamos que há três tipos de pessoas, há as pessoas que fazem a produção, que já traba-
lham connosco há muito tempo, e são pessoas de altíssima responsabilidade, são os donos 
dos festivais digamos, donos não em termos de ownership, mas em termos de poder de 
decisão. Depois há os trabalhadores eventuais, são pessoas que trabalham connosco nas 
rádios, (nós temos uma relação directa com as rádios), pessoas que todos os anos fazem o 
merchandising dos festivais, por exemplo, que são responsáveis pela limpeza dos festivais. 
São pessoas que nós contratamos, depois são, por exemplo, a equipa de segurança, que é 
uma equipa com a qual nós trabalhamos sempre, há um director e ele, por sua vez, tem a 
sua equipa de cento e cinquenta homens, a empresa de montagem de palcos que por sua 
vez tem uma equipa. Aí não estamos a contratar uma pessoa individualmente mas estamos 
a contratar equipas.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

Dado o perfil do Festival, o Sudoeste é o que melhor corporiza a ruptura com o quoti-
diano no quadro da realidade portuguesa, pelo conceito, pelo local onde se realiza, pelo 
modo de vida que assume… Podemos considerar que a vivência do Festival se aproxima 
a de muitos dos indivíduos entrevistados no Southside Festival 2004 por Larsen e O’Reilly 
que apontam o festival como algo completamente à parte e distante das suas vivências 
quotidianas. O festival surge então como um momento de descontracção e lazer, onde 
pressões e responsabilidades do dia-a-dia deixam de estar presentes: “Qual acha que é a 
melhor parte do festival? Basta sair e não ter que pensar sobre o meu trabalho ou outras 
coisas que incomodam - usual, a vida quotidiana normal... Porque podes fazer qualquer 
coisa que rasga a tua fantasia. Não tens que te preocupar com horários ou qualquer outra 
coisa, é só ir e é isso” (Larsen & O’Reilly, 2005:9). Neste sentido, pode considerar-se que os 
festivais actuam como uma “estrutura emancipatória” ou como um “recurso experiencial”; 
os frequentadores podem deparar-se com novas experiências musicais e sociais, fazer novos 
amigos e eventualmente experienciar estilos de vida ou formas de estar distintas. O Festival 
do Sudoeste surge, por isso, como momentos e locais de libertação dos constrangimentos 
do quotidiano e de concretização de novas possibilidades.

Depois também há outra coisa que tem evoluído claramente, é a componente extra para 
além da música, ou seja, a música é obviamente o fio condutor de todos estes festivais mas 
quem vai ao Sudoeste percebe que um festival é muito mais do que isso. As actividades 
paralelas, quer sejam actividades no canal, nós dizemos que o canal é quase uma banda, 
tem tanta importância como certas bandas que estão no palco principal; o canal, as activi-
dades paralelas dos parceiros e patrocinadores, de facto, nós tínhamos três palcos e depois 
tínhamos outros dois espaços de espectáculos. Tínhamos o espaço de stand up comedy 
e o das danças, o que denota uma evolução e uma alteração de estratégia em termos da 
forma como o festival é feito.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa
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Sudoeste TMN, 5 de Agosto de 2005

23:55. Entrada “definitiva” no recinto. Muito grande. Muita gente. Um festival claramente juve-
nilizado em relação a eventos anteriores. Muitos adolescentes e jovens adultos. Difícil ver alguém 
acima dos 40/45 anos entre o público. É importante problematizar a questão da economia local 
e da dinamização imprimida por este tipo de eventos. Enganámo-nos a vir para o festival. Um 
passo atrás pode ser dois passos à frente… Podemos ver como a vila da Zambujeira aproveita o 
evento: casas com quartos para alugar, uma feira no centro da vila, os restaurantes e cafés cheios, 
o comércio local a facturar, os bares e discotecas a aproveitarem para os after-hours.

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

O Festival Sudoeste tem vindo a adquirir um grande carisma, ao longo do tempo o que, 
entre outros aspectos, se traduz no aumento progressivo da sua duração – dos tês dias, 
nas quatro primeiras edições, passamos aos cinco dias das duas últimas. Para muitos, foi 
mesmo criada uma mística em torno do Festival que vai para além da sonoridade das 
bandas e, ao mesmo tempo, o cuidado nas primeiras edições permitiu o actual reconhe-
cimento do Festival. Um exemplo acabado desta mística prendeu-se com a cristalização e 
identificação com o pregão “Oh Elsa!!!!”. O “pregão da Elsa” foi lançado no encerramento 
da Expo’98, mas originou-se em outros eventos, designadamente em festivais de música 
rock realizados ao longo do Verão de 1998 em Portugal. Portanto, e tomando o boato 
corrente, duas amigas perderam-se de uma terceira no parque de campismo da Zambujeira 
do Mar durante o Festival do Sudoeste; assim, gritavam o seu nome “Ó Elsa!”, ao que 
se juntaram outros campistas, transformando-a numa public joke. Mais tarde, ressurgiu 
no Festival Paredes de Coura e na Festa do Avante (Gomes, 1999). O uso do pregão no 
último dia da Expo’98 transformou-o e cristalizou-o na memória colectiva como símbolo 
de festa num contexto de efervescência colectiva, tendo vindo a ser utilizado de forma 
recorrente nos subsequentes festivais de Verão até cerca de 2006. 

Figura 7.118: Pregão “Oh Elsa!!!” nos automóveis, Sudoeste TMN 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Cada vez mais novo, mais jovem, 15-24 anos, é a grande faixa etária, cada vez temos mais 
espanhóis porque, o valor do Sudoeste é inacreditável, o preço do bilhete é baratíssimo. Um 
festival equivalente em Espanha custa cento e cinquenta euros, e o festival custa setenta, 
com quatro dias, pode ser uma semana inteira de campismo gratuito, com autocarros gra-
tuitos para a praia, que é ali ao lado, e é fantástica. Quer dizer, mesmo se fosse só para ir 
acampar durante uma semana com actividades era barato.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

Mas o Benicàssim mudou de datas e o Sudoeste manteve-as, até porque o Sudoeste vale 
muito mais do que uns simples concertos, (as pessoas gostam de começar aí as suas férias 
e as férias em Portugal começam em Agosto, quer se queira quer não), portanto, para nós 
fez sentido manter as datas.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

A ambiência ou atmosfera que envolve o festival são apontadas como um importante 
aspecto na vivência da experiência do mesmo. No caso concreto do Southside Festival 2004, 
investigado por Larsen e O’Reilly, muitos dos indivíduos entrevistados apontam a existência 
de uma atmosfera pacífica e descontraída107, que dizem dever-se, por um lado, ao facto 
de se tratar de um festival de rock e, por outro, à partilha de gostos semelhantes, como 
demonstra o seguinte testemunho: “Muitas pessoas têm os mesmos interesses, gostam 
da música e não há nenhum problema. Não há conflitos, todos gostam do mesmo tipo de 
coisas e é muito bom” (Larsen & O’Reilly, 2005:8). Aqui, no Sudoeste, é também possível 
referir uma certa cultura de excessos hedonísticos. Desde os seus inícios, anos 1950 e 1960, 
que a cultura rock está associada a excessos (a famosa trilogia sexo, drogas e rock’n’roll), 
sendo daí imanente a noção de uma cultura de excessos hedonísticos e de negação da 
culpa e da vergonha que se exprime através de fenómenos como o “Verão do Amor” de 
1967 que tem nas músicas de Jefferson Airplane um exemplo daquela que era a revolta 
juvenil a nível mundial contra os valores das gerações anteriores e a reivindicação por uma 
independência cultural, usando a música pop como manifesto (Kleijer & Tillekens, 2000).

Este conceito dos festivais, e a romaria dos festivais já faz parte da juventude, hoje em dia. 
O impacto mediático destas acções, podem estar lá cinquenta mil pessoas, mas os outros 
quatro milhões que ouvem falar, não estou a falar dos dez milhões de portugueses, estou 
a falar daqueles que ouvem falar, que sabem, que querem ir mas não podem, que já esti-
veram, etc. é absolutamente brutal.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

Depois há outro lado que eu acho muito importante, é que nós estamos a mexer com coi-
sas, a música, e estas actividades, mexem com os sentimentos das pessoas, sentimentos de 
comunidade. Enquanto que, por exemplo, ouvir um disco, ou ler um livro, são actividades 
que podem ser mais ou menos individuais, ir a um festival de Verão, ir a um concerto são 
actividades de conjunto. Há pessoas que vão sozinhas, mas são em menor número. Esta 
ideia do Sudoeste, das tribos, das pessoas que, no acampamento, criam o seu próprio 
espaço, dão nomes à zona onde estão, vestem-se de uma forma semelhante, é uma coisa 
absolutamente incrível, nós fazemos parte desse lado emocional.
Matilde, Promotora, Promotora 4, 35 anos, Gestora e Programadora, Licenciatura, Lisboa

107“É um sentimento muito bom. Esta comunidade inteira, não há raiva ou stress.” (Larsen e O’Reilly, 2005: 8).
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12:00. Cozinha da casa da D. Emília, a nossa senhoria. Durante muito tempo procurou vincular-se 
a legitimidade das aspirações/reivindicações a uma autonomia nacional à partilha de uma mesma 
língua. A comunidade linguística seria o fundamento da entidade nacional e do direito à indepen-
dência. O concerto da Skin ajudou a perceber melhor alguma da mecânica posto em movimento 
num concerto, numa situação efémera que de cada vez actualiza lógicas de estruturação que 
lhe garantem a estabilidade nas formas (como numa cerimónia festiva de uma comunidade). À 
excepção, o extraordinário exibe o que de mais ordinário, mais difundido e mais da ordem, existe. 
É curiosa a relação da vocalista/artista-assistência. A reciprocidade de expectativas (patente, por 
exemplo, em momentos como os gritos de “Portugal!” ou os “Obrigado” com pronúncia inglesa; 
ou nas reivindicações de encore), revela a existência de uma plataforma de entendimento, de um 
consenso de formas (modos como) e de conteúdos (aprovação a propósito de, recusa de). Estamos 
agora em posição de indicar o que nos revelou de forma privilegiada a performance de Skin. O 
diálogo intenso com a assistência (esta co-responde: corresponde como se espelhasse/reflectisse 
em simultâneo e responde em conjunto, toma parte activa). O facto de corresponder, replicar, 
aos apelos da artista, mas de forma colectiva – o que obriga a um uso de um código partilhado, 
marcas de denominador comum. A assistência partilha um código simbólico. De uma complexidade 
imensa, dadas as matizes e nuances subtis e os equilíbrios precários mantidos entre agentes tão 
heterógeneos (e com o próprio artista – lembro-me dos Nickelback serem apedrejados por umas 
“infelizes” palavras do vocalista, na Ilha do Ermal, ou a provocação intencional dos Wraygunn em 
Paredes de Coura já há uns anos).
Os assobios, de aprovação ou de protesto.
O entendimento tácito de que uma movimentação mais intensa pode ocorrer na zona do mosh (o 
senso das fronteiras) Com regras rígidas. Por exemplo, a aparente violência dos choques, empurrões, 
contrasta com o ar despreocupado ou até de deleite exibido pela maioria que lá estava. Nada de 
intenções agressivas. Como um transe: subitamente o «espírito da música» apodera-se, encarna-se 
naqueles sujeitos e impele-os. Regras precisas e partilhadas: o inicio, as paragens e o crescendo 
da mosh orquestrado em comum pelos participantes. Se não, como explicar essa coordenação, 
essa consistência? Falamos de equilíbrio dinâmico auto-regulado e numa dada articulação para 
explicar o respeito pelos limites e a participação no terreno circunscrito do mosh pit. Os gritos – de 
aprovação, efusão, ou de desagrado.
Falemos em paratopias (lugares com uma lógica diferente, até inversa). o festival como grande 
unidade com um modo de estar especifico, uma adequação individual com o seu cânone – em 
ruptura talvez com o que se tem na rotina de todos os dias. O concerto, o campismo. Muitos 
estrevistados dizem: as pessoas “sabem ao que vêm”, vêm “predispostas” (e pré-dispostas, isto 
é, adequam-se previamente ao que vão encontrar e aquilo que os outros esperam delas).
Grande concerto da noite, e provavelmente o concerto que vai marcar esta edição 2006 para sem-
pre: Daft Punk. A dupla francesa enfrentou um recinto cheio como nunca se tinha visto. Milhares e 
milhares de almas possuídas pelas batidas da dança que desde os primeiros minutos do concerto 
levantaram os braços dançando violentamente contribuindo para uma das mais potentes nuvens 
de pó sudoesteanas. O impacto visual da actuação dos Daft Punk é hipnótico. Jogos de luzes, e 
estética visual ao nível dos seus telediscos. A dupla apresenta-se equipada com os seus fatos e 
capacetes no meio de uma espécie de nave com frente em formato triangular, onde espreitavam 
de um 2.º andar para a multidão. À sua volta jogos de luzes que iam surpreendendo e encantando 
à medida que as batidas faziam saltar todo o recinto. Com um som fortíssimo, o do baixo parecia 
que nos ia fazer explodir a qualquer momento, os Daft Punk viajaram pelos seus clássicos e nunca 
deram descanso à plateia que rejubilou aos primeiros sons de “One More Time”. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

É importante, e tendo o Sudoeste como mote, reconhecer a importância económica dos 
festivais de Verão, configurando um dos aspectos mais dinâmicos dos activos da economia 
da cultura um pouco por toda a Europa. Os exemplos são muitos: o Festival de Edimburgo 
registou um rendimento de cerca de 120 milhões de libras e vende cerca de 1 milhão de 
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bilhetes por ano; o Festival Les Vieilles Charrues (Bretanha) arrolou um volume de negócios 
anual de 5 milhões de euros (Kea, 2006). Não conseguindo apurar os impactos económicos 
do Festival do Sudoeste, é possível identificar os seus principais embates: facilitou a vinda 
de projectos não suportáveis economicamente em outros contextos (ex. a actuação dos 
Daft Punk em 2006); possibilitou um acesso mais democratizado a determinados projectos 
musicais; incrementou actividades de negócio paralelas à música como a alimentação e a 
logística de palcos; permitiu uma intensidade da economia local em torno da restauração 
e do alojamento. Ainda longe dos impactos na economia local que têm o Sziget Festival 
na Hungria ou o Festival de Avignon Festival em França (Idem, Ibidem), tem intensificado 
os impactos na economia local, não obstante a sua excessiva confinação temporal.

Figura 7.119: Lojas e stands de marcas presentes no Sudoeste TMN 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Como vêem as populações locais estes eventos? Como os apropriam? Como refundam as suas 
identidades? Como estes eventos as apropriam? Como se criam imagens do evento a partir deste 
cenário? A vila da Zambujeira do Mar está a abarrotar! Os “forasteiros” colonizam todo o espaço 
da vila… É uma «colonização», neste caso, do «mundo da vida» dos nativos pelo «mundo às 
avessas» que o festival traz consigo Podemos dizer neste contexto que o festival quebra as rotinas 
dos nativos, isto é, quebra a base consistente e a problemática em que assenta o seu quotidiano, 
introduzindo um elemento de inovação e mudança. Nesse sentido é preciso aprender a lidar com 
esta mudança, atentando ao trabalho de naturalização e rotinização do evento o do que lhe está 
associado. Estas dinâmicas põem em causa as bases rotinizadas e cristalizadas dos comportamentos 
e saberes comuns. É de salientar a existência de filas para tudo, isto é, para o multibanco, para as 
casas de banho públicas, para os minimercados e supermercados, bancas de bebidas, cafés e snacks, 
restaurantes, transportes… Refira-se que o autocarro que o evento disponibiliza para o trajecto 
entre o festival e a praia da Zambujeira estava sempre cheio, não cabia nem mais uma pessoa. 
Os “forasteiros” representam um permanente making trouble pois desafiam a inércia que carac-
teriza habitualmente comunidades locais como esta, habitus como estes. Foi também neste con-
texto que verificamos a existência de um pedinte forasteiro punk que se declarava “eu não sou 
músico, sou poeta” e mais a frente dizia “eu não canto música, só cuspo poesia”. Repare-se que 
o forasteiro se senta à beira de uma rapariga, pede licença ao namorado e canta uma serenata 
“psicadélica”, incluindo uma versão renovada dos Xutos & Pontapés. No café/gelataria em que nos 
sentámos já quase não há nada para vender, diz-nos o dono. Está tudo a esgotar rapidamente e 
ainda não são três horas da tarde. Esta constatação leva-nos a pensar nas influências deste tipo 
de eventos na economia local fazendo-nos mesmo acreditar que os festivais também alimentam 
um circuito de centenas ou milhares de postos de trabalho temporários ou “empregos de verão”. 
Esta questão leva-nos a compreender que existem pessoas que fazem o circuito dos festivais 
vivendo-os de outra forma, sendo pessoas indispensáveis aos festivais e ao lazer dos participan-
tes. Repara-se que a rapariga que nos serviu o café, ontem no Bogani, também nos serviu café 
em Vilar de Mouros há um mês atrás. Também seria importante discutirmos aqui a questão da 
precariedade, mas essa é uma questão que deixaremos para outro cenário… Também não deixar 
de ser relevante salientarmos a presença constante de espanhóis, o que nos leva o problematizar 
se serão fluxos turísticos normais ou se farão parte de fluxos internacionais associados à música. 
De seguida, deslocámo-nos para a praia. A praia congrega milhares de pessoas e durante a tarde 
parece ser o destino de uma grande parte de festivaleiros. Neste contexto podemos questionar 
que a praia funciona como um ponto de encontro, mas também um espaço para ver e ser visto e 
uma rotina que se cria. O que é que se faz na praia? Em primeiro lugar e a liderar as práticas na 
praia, encontra-se o dormir, em segundo o conversar/brincar/estar com os amigos e em terceiro 
o tomar banho. No fundo, estamos perante um conjunto de práticas que podemos englobar no 
chamado “pastar”, pois basicamente é isso que se faz. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009

Não podemos deixar de relevar a importância que o Festival do Sudoeste tem pela capa-
cidade de criar ícones e mitos no âmbito do campo musical, sendo por isso momentos 
marcantes, porque eles próprios, “escritores” da história do rock. Por isso, “o primeiro 
Sudoeste aconteceu em 1997, com os Blur, os Suede e Marilyn Manson, e deu um empurrão 
definitivo à entrada de Portugal na era dos festivais de Verão. (…) Foi com o Sudoeste que 
estes festivais de campismo e pé descalço vieram para ficar” (Lopes, 2010b). O Sudoeste 
tem assistido ao crescimento de várias bandas: PJ Harvey, Portishead, o Marilyn Manson, 
entre outras. Para compreender as conexões entre o local e a música, a antropóloga Sarah 
Cohen sugere o uso de noção de «caminhos musicais», noção que engloba vários par-
ticipantes com laços criados entre si e que vai dar origem a um sentimento de pertença 
(Cohen 1993:128). Esta ligação não é necessariamente a um determinado lugar, embora 
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os participantes possam falar nesses termos, mas à performance musical e mais ainda, à 
vivência social da música nesse lugar materializando the framing of musical performances 
(Duffy, 2000:62).

Figuras 7.120: Panorama da Praia da Zambujeira do Mar durante o Sudoeste TMN 2005

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Sudoeste TMN, 5 de Agosto de 2005

Pouco depois de chegarmos começam os Oasis. Está muita gente a ver (obviamente, está muita 
gente em todo o lado…), mas não muito engagé no concerto. Em 2000, os Oasis foram corridos do 
palco com garrafas de água e terra, mas isso talvez seja o menos importante! Uma das sensações 
que temos quando entramos num espaço como este é que a música, apesar de ser o mote de 
tudo, é frequentemente secundária. Nos interesses dos frequentadores do recinto. Como se fosse 
apenas um pretexto, porque não? A banda sonora desses quatro dias, dessas férias, dessa noite, 
modos de vida com banda sonora, cá está! Festivais como ponto de encontro, de sociabilidades, 
pontos de um roteiro que (uma parte de) os jovens têm de fazer. Na adolescência ou enquanto 
jovens adultos a música é o mote ideal para experiências… sejam elas quais forem.

Festival Sudoeste TMN, 6 de Agosto de 2005

A praia e o visionamento da praia, leva-nos a crer que há um circuito instalado entre o recinto do 
festival, o campismo, a vila, a praia e novamente a vila com retorno ao festival. Ao final da tarde, 
as pessoas começam a abandonar a praia, preparando-se para a noite de festival. Neste momento, 
encetamos um diálogo com uma rapariga que estava sentada na esplanada junto à praia e esta 
começa por nos questionar “vocês não têm uma ganza para juntar à minha mortalha?”. No diálogo 
com a nossa interlocutora podemos retirar a sua leitura particularizada do festival. Assim, Sandra 
(nome fictício) revela-nos que a música no seu entender, este ano, se apresenta mais secundária nos 
interesses dos festivaleiros; também nos revela que existem mais públicos urbanos menos típicos 
destes contextos e paralelamente menos tribos (hippies, punks, rastas) considerando que existe 
uma diversificação dos públicos correspondente a massificação dos festivais e da sua abrangência, 
levando-nos a problematizar esta situação à luz de uma reflexão sobre mercados dos festivais 
em Portugal. Não deixa de ser curioso observar que no canal (zona de banhos) a animação se faz 
com um animador brasileiro, patrocinado pela TMN ao qual se juntam prémios e entretenimentos 
para ocupar o tempo antes dos concertos. Isto leva-nos a crer que não é preciso sair do recinto/
campismo para ter um lazer total. Ao final da tarde, as esplanadas estão cheias, regressa-se ao 
festival e começa o início do consumo das substâncias que marcarão a noite. Podemos observar 
que a lógica presente é grandemente a das férias, a do lazer em férias… O festival é um pretexto. 
No contacto com Sofia (outra informante ocasional) ela declara-nos “é horrível [determinada 
música] mas é por isso que é fixe!” denotando aqui diferentes modalidades de apropriação da 
música numa lógica do “não gostamos… mas gostamos!”. É ainda importante quando Sofia 
nos revela que há um grupo de pessoas amigas que comprou entrada para o festival mas não 
vai a concertos, isto é, comprou bilhete para ficar no campismo a “passar férias”… O fenómeno 
Sudoeste pode ser dividido em sub-fenómenos. 

Diário de Campo MUSICULT_2005 | 2009
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Figura 7.121: Alguns fragmentos de interacções no recinto do Palco Planeta Sudoeste, Sudoeste TMN 2005

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Finalmente, e em jeito de síntese, consideramos que o Festival do Sudoeste se aproxima 
do que Maria de Lourdes Lima dos Santos e António Firmino da Costa adoptaram como 
noção de «mega-eventos» que se acerca largamente da necessária conceptualização deste 
Festival, pois “o conceito de mega-evento, no entanto, pode ser alargado, nos domínio e 
nas modalidades, assim como no espaço e no tempo. Para além das Exposições Mundiais, 
atente-se, por exemplo, nos Jogos Olímpicos ou nos Campeonatos do Mundo de Futebol, 
nas deslocações papais ou nos dias de peregrinação a santuários como Fátima, nos Festivais 
de Cinema como o de Cannes ou nas entregas dos Óscares de Hollywood, nos Carnavais 
de Veneza ou do Rio de Janeiro, em Raves como a de Berlim ou em Festivais Musicais 
como o de Woodstock” (Santos & Costa, 1999:19). Assim, estes eventos materializam 
num quadro de interacção directa intenso todas as dinâmicas actuais de globalização, 
profissionalização, mercadorização e mediatização da cultura108 (Santos & Costa, 1999:20). 

108 O Sudoeste TMN tem uma frequência diária de 40 mil pessoas segundo a promotora responsável.
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Figura 7.122: Perspectivas do quadro de interacção do Sudoeste TMN 2005

Cartazes do Festival Sudoeste

1997: Blur; Veruca Salt; Urban Species; Entre Aspas; Anger; Bizarra Locomotiva; Industrial Metal 
Machine; Marilyn Manson; Xutos & Pontapés; Luther Allison; Jestofunk; Blasted Mechanism; Mons-
terpiece; Ref; Suede; dEUS; Rio Grande; Hedningarna; Cool Hipnoise; Turbo Junkies; Red Beans

1998: Sérgio Godinho; Ratos do Porão; Ash; The Cure; Hipnótica; Three and a Quater; Family; 
Pinhead Society; Yo la Tengo; Fun Lovin’Criminals; Sonic Youth; Velveteen; Bleu Orange Juice; Los 
Tomatos; P.J. Harvey; Portishead; Kintal do Dub; Cooltrain Crew

1999: Palco Sagres: Massive Attack; The Chemical Brothers; Belle Chase Hotel; Kula Shaker; 
Xutos & Pontapés; The Jon Spencer; Blues Explosion; Mercury Rev; Clã; James; The Gift; Urban 
Dance Squad; Stereolab; Ocena Colour Scene

2000: Tenda de dança (pré-festival): Beach Party; Bush; Beck; Placebo; Elastica; Moloko; Lamb; 
Bloodhound Gang; Ala dos Namorados; Guano Apes; Oasis; Morcheeba; Da Weasel

2001: Beach Party; Sneaker Pimps; Hooverphonic; Atomic Bees; DJ Jon Carter; DJ Rui Vargas; DJ 
Luís Leite; CebolaMol; Placebo; P.J. Harvey; Stereo MC’s; Goldfrapp; Elbow; UB40; Dreadzone; 
Zero 7; K’s Choice; Jorge Palma; Sepultura; Flaming Lips; The Devine Comedy; Ash; Da Weasel

2002: Palco Sagres: Belle & Sebastian; Sigur Ròs; The Beta Band; The Chemical Brothers; Air; 
Black Rebel Motorcycle Club; Thievery Corporation; Rodrigo Leão; Alanis Morissette; Peter Mur-
phy; Orishas; Charlie Brown Jr.; André Indiana; The Cure; Muse; The Electric Soft Parade; Blasted 
Mechanism; Plastica; Palco Planeta Sudoeste: Festa de recepção; DJ’s Antena 3; Gomo; Cornelius; 
DJ Luís Leite; Paul Oakenfold; Hernan Cattaneo; DJ Rui Vargas; Palco Blitz/SIC Radical: Fonzie; 
Micro; Fat Freddy; Bizarra Locomotiva; Tendrills; Teresa Gabriel; ZedisaNeonlight; Mesa; Bypass

2003: Palco Optimus: Múm; Arnaldo Antunes; Terrakota; Toranja; Blind Zero; Suede; Jamiroquai; 
Primal Scream; David Fonseca;  Sly & Robbie; Beth Orton; Morcheeba; Skin; Badly Drawn Boy; 
Moloko; Stereophonics; Beth Gibbons & Rustin Man; Beck; Palco Galp Energia/SIC Radical, 
Palco Planeta Sudoeste (à noite): Layo & Bushwacka; DJ Kikas; Loto; 2 Many Dj’s; Zé Pedro 
Moura; Boss AC; Dealema; Reacções Verbais;  Chicks on Speed; Grace; Renderfly; Zorg; Spelling 
Nadja; Mesa; Rui Vargas

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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2004: Palco Optimus: Rodrigo Leão; Divine Comedy; Soulwax; Los Hermanos; Clã; Dandy 
Warhols; Franz Ferdinand; Massive Attack; Love with Arthur Lee; Ash; Zero 7; Da Weasel; 
Groove Armada; Tim Booth; dEUS; Air; Kraftwerk; Palco Planeta Sudoeste: Dubadelic Vibra-
tions feat. Prince Wadada; Manasseh Hi-Fi feat. Brother Culture and Earl 16; Adrian Sherwood 
Soundsystem; Bunnyranch; More Republica Masónia; Zen; Navio Negreiro; Mr. Gentleman & The Far 
East Band; Dezperados; Oioai; Sloppy Joe; Melo D; Mike Stellar; Two Banks Of Four; Koop (Dj Set); 
Dj AL (The Deal); The Ultimate Architects; Plaza; Loto; Mercado Negro; Gomo; 
Dj Vargas; Tenda Galp Lounge Tour powered by Oxigénio
2005: Palco TMN: Sean Paul; Patrice; Júnior; Oasis; Kasabian; Da Weasel; K-OS; Skank; Fatboy 
Slim; Underworld; Ben Harper & the Innocent Criminals; Humanos; Donavon Frankenreiter;  The 
Thrills; Basement Jaxx; Korn; Dinosaur Jr.; Doves; Athlete; Planeta Sudoeste: Gato Fedorento; 
Nuno Reis (DJ Set); DFA Records Showcase; LCD Soundsystem; Black Dice; Hot Chip; The Juan 
Maclean; Delia & Gavin; James Murphy (Dj Set); Marcus Lambkin (Dj Set); Tim Sweeney (Dj Set); 
Maximo Park; Devendra Banhart; Boite Zuleika; Klepht; Peaches; Josh Rouse Band; Mylo; Hip-
nótica; Sagas feat. DJ Nel Assassin; Factor Activo; Rui Vargas (Dj Set); The Kills; Wraygunn; The 
(International); Noise Conspiracy; d3ö; Ma Tu, Patron!; The Vicious 5; Palco Positive Vibes: 
Pow Pow Movement (Soundsystem); Black Uhuru feat. Michael Rose; Groundation; Souls of Fire; 
Sentinel Sound; Seed; Pierpoljak; Kussondulola; Soundquake (Soundsystem); Morgan Heritage; 
Gladiators; One Love Family

2006: Palco TMN: DJ Marlboro; Gentleman; Mattafix; Animal Liberation Orchestra; Brazilian Girls; 
Souls Of Fire; Gaiteiros de Lisboa; Long Beach Shortbus; Prodigy; Goldfrapp; David Fonseca; 2008; 
Daft Punk; Madness; Skin; Marcelo D2; Boss AC; Xutos & Pontapés; Morningwood; Zero 7; Macaco; 
Revistados; Palco Planeta Sudoeste: Stereo Addiction; Afrika Bambaataa; Seu Jorge; The Kooks; The 
Twilight Singers com Mark Lanegan; White Buffalo; Pedro Tochas (“stand-up”); DJ Nuno Reis; X-Wife; 
Brakes; Toranja; Dengue Fever; Nouvelle Vague; Cibelle; Linda Martini; Oioai; Hiena; Dezperados; 
Buraka Som Sistema; WhoMadeWho; Loto; Los de Abajo; Pedro Luis e a Parede; Houdini Blues; Rock 
Group Tiger; If Lucy Fel; Rui Vargas; Ivan Smagghe; Breakestra; The Legendary Tiger Man; Final Fantasy; 
José Gonzaléz; Kalibrados; Factos Reais; Olivetree; Palco Positive Vibes: Supersonic; Max Romeo; 
Jahcoustix; One Sun Tribe; Firestarter Soundsystem; Jimmy Cliff; Quaiss Kitir; Sir Giant; Pow Pow 
Movement; Israel Vibration; Anthony B.; Prince Wadada

2007: Palco TMN: Mayra Andrade; Ojos de Brujo; I’m From Barcelona; Gilberto Gil; Damien 
Marley; Manu Chao – Radio Bemba Sound System; Soulbizness; Cool Hipnoise; Armandinho; 
Outlandish; Cinematics; Cypress Hill; Buraka Som Sistema; Air Traffic; Sérgio Godinho; Sam the 
Kid; The Streets; Groove Armada; Australian Pink Floyd; Albert Hammond Jr.; Razorlight; Phoenix; 
James; Babylon Circus; Tenda Planeta Sudoeste: Claud; Filarmónica Gil; Loney Dear; Camera 
Obscura; Wraygunn, The Noisettes; 2 DJ’s do C****; Nuno Reis; Nástio Mosquito; Os Lambas; 
Balla; Datarock; Bonde do Rolê; Mary Ann Hobbs; Mary B; Eta Carinae; Tiago Bettencourt; Sondre 
Lerche; Patrick Wolf; Koop; Vanessa da Mata; Sonic Junior; Hugo Santana; 2008; Tara Perdida; 
Guillemots; Of Montreal; Trail of Dead; The National; Stereo Addiction; Rui Vargas; Palco Posi-
tive Vibes: Cassius; Manif3stos; S.O.J.A. Soldiers of Jah Army; Steel Pulse; General Levy + Robbo 
Ranx; Stepacide; Martin Jondo; Sarian Supa Crew; Sound Portugal; Alioune K; Yellowman; Tiken 
Jah Fakoly; Pow Pow Movement
2008: Palco TMN: Balkan Beat Box (After Hours); Tinariwen; Björk; Clã; Natiruts; Dynamics (After 
Hours); Chemical Brothers; Goldfrapp; Tindersticks; Yael Naim; Nneka; Nitin Sawhney; Vanessa 
da Mata; Brandi Carlile; David Fonseca; Melee; Xutos & Pontapés & The Rock n’ Roll Big Band; 
Franz Ferdinand; Shout Out Louds; Jorge Palma; Tara Perdida; Led On; Palco Planeta Sudoeste: 
Coldfinger; Roy Paci; Tounami Diabaté; José James; Arnaldo Antunes; Roberta Sá; Moinho; 
Tetine; Rosalia de Sousa; Rita Red Shoes; Cidinho & Doca; Pontos Negros; Alexia Bomtempo; 
Deolinda; Camané; Tiago Bettencourt; Fanfarlo; Yhe Vicious Five; Junior Boys; Cut Copy; Jamie 
Lidell; Palco Positive Vibes: David Rodigan; Dub Inc.; Souls Of Fire; Bambule; Zion Train; Reenie 
Man; Al Borosie; The Most Wanted; NoJokeSound alongside BigBadaBoom; Richie Spice; Ziggi; 
Chaparro; Pow Pow Movement; Alpha Blondy; Luciano; Jah Vai; Samsung Experience Designed 
by Kubik: Gui Boratto; Stereo Addiction; Zé Pedro Moura; Hugo Santana; Rui Vargas; Sue Ellen; 
Magazino; Nuno Reis; Mary B; Headman; Dj Kitten; Discotexas; Glam Slam Dance; Booka Shade; 
Dezperados; João Maria; José Belo
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2009: Recepção ao campista: David Guetta; FUNKyou2; Miguel Psi; Palco TMN: Buraka Som 
Sistema; The National; Macaco; The Veils; Madcon; X-Press 2; Mariza; Faith No More; Blind Zero; 
Lily Allen; Basement Jaxx; Amy Macdonald; Au Revoir Simone; Gomo; Palco Planeta Sudoeste: 
Marcelo Camelo; Devotchka; Mallu Magalhães; Ebony Bones; Pastora; Muchachito Bombo Inferno; 
The Pinker Tones; Zero 7; The Legendary Tiger Man; John is Gone; Dr1ve c/ Lúcia Moniz; Giro 
FlorCaveira; Caravan Palace; Amadou & Mariam; Virgem Suta; Anaquim; Bunnyranch; Palco Posi-
tive Vibes: Anthony B; Innastereo; Marrokan; Mad Caddies; Richie Campbell; Third World; Freddy 
Locks; Espaço Electrónico: Steve Bug; Zé Salvador & André Cascais; Gruber & Nuremberg; José 
Bello; Heartbreakerz; Miss Kittin & The Hacker; D.I.S.C.O. Texas Showcase; Intelectronik; Fritus 
Potatos Suicide; Photonz; Amê + Henrik Schwarz + Dixon; Magazino; António Alves; DJ Tiago; 
João Maria; Matthias Tanzmann; Stereo Addiction; Freshkitos; Hugo Santana; Mary B; Sebo K; 
Rui Vargas; Raresh; Tozé Diogo; Kaspar
2010: Palco TMN: 2 Many DJs; DJ Zé Pedro, Dr. Ramos, DJ Zé Miguel Nora; Nuno Reis; Groove 
Armada; M.I.A.; Flaming Lips; Maria Gadú; Bom Estéreo; Orelha Negra; Jamiroquai; Colbie Caillat; 
James Morrison; Expensive Soul; Mika; Sugababes; Bajofondo; Tim & Amigos; Brett Dennen; David 
Guetta; Massive Attack; Air; Mike Patton’s Mondo Cane; Peixe:Avião; Palco Planeta Sudoeste/
Jogos Santa Casa: Rye Rye; The Very Best; Marcio Local; Lykke Li; Ladi6; Nu Soul Family; Emmy 
Curl; Friendly Fires; Anaquim; Diabo na Cruz; João Só e Abandonados; Beirut; Martina Topley-
Bird; Carminho; Tiago Bettencourt & Mantha; Groovebox: Kruder & Dorfmeister (live act); Rui 
Vargas & André Cascais; Social Disco Club; Hot Natured; DJ Shadow; Magazino; Petre Inspirescu; 
Guillaume & The Coutu Dumonts; Zé Salvador & João Maria; Soudhack & SoundStream; Scuba; 
DJ Ride; Smith n’hack; Johnwaynes Live; Dyed Soundoroom; Hugo Santana e Soul Clap; Palco 
Sapo Positive Vibes: Richie Vibes; Israel Vibration; Tarrus Riley; Lire Le Temps; Human Chalice; 
Jah Cure; Zion Train; Supersonic; Marrokan; Midnite; Black Seeds; Herb-a-lize it; Bird; The Wailers; 
Steel Pulse; Pow Pow Movement

Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Sudoeste; http://www.icicom.up.pt/blog/rosados-
ventos/2004/08/03/festival_sudoeste_2004.html; 

Finalmente, em 2007, surge em Portugal um novo festival urbano – Optimus Alive! No 
mesmo ano em que nasce a promotora responsável pela realização deste Festival, o seu 
objectivo é apostar num conceito e conteúdos diferentes que o permitam distinguir-se dos 
vários festivais existentes no país, contornando a banalização do conceito de festival e seus 
impactos negativos (combinação da música, arte e reciclagem ou sensibilização ambiental) 
e proporcionando uma experiência cultural verdadeiramente interessante. Assim, este 
Festival veio mostrar que “temos, dizem os agentes, um mercado solidificado e rentável, 
que já pertence ao circuito mundial de festivais. E atractivo, pelos preços baixos e pelo 
clima, ao crescente público estrangeiro que nos visita. Não há crise. Os festivais crescem 
e estão para ficar” (Lopes, 2010a). 

[Procuramos oferecer] um conceito, uma vivência de três dias de músicas e juntar a isso a 
arte (…) os três conceitos fundamentais no Alive, são a música, a arte e a reciclagem ou 
sensibilização ambiental e, portanto, unificamos aqui a reciclagem e a arte, dando origem 
ao conceito de reciclarte, que em 2007, na primeira edição, foi uma mega estrutura feita 
em materiais reciclados, que depois era intervencionada por artistas plásticos, e eu acho 
que ao nível conceptual foi muito giro, depois na prática teve alguns problemas por causa 
de condições climatéricas, etc.
Filipa, Promotora 2, Gestora e Programadora, 33 anos, Bacharelato, Lisboa
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Fazendo da música o principal conteúdo, a oferta do Festival não se limita a ela, na 
medida em que este é perspectivado pelos seus promotores quase como um parque temá-
tico com diversos pólos de atracção: um de puro entretenimento, outro de oferta musical 
(palco principal e palco alternativo) e dois espaços dedicados às artes (artes performativas 
e multimédia). No fundo, podemos considerar aqui uma deliberada aposta, e esforço de 
concretização, de um conceito total, ou mais totalizante, de festival. Não se evidenciando 
uma divisão linear entre artistas nacionais e artistas internacionais, à semelhança do que 
acontece nos festivais anteriormente vistos, está presente a lógica de apresentação de 
diferentes palcos – o palco principal que chama a si os nomes principais, os projectos 
já mais consolidados e reconhecidos, capazes de chamar um conjunto mais vais vasto 
de públicos, e o palco alternativo, que resulta sempre de um investimento assumido da 
promotora em novos valores, tanto nacionais, como internacionais. Outra manifestação 
importante desse efeito prende-se com a quase impossível distinção entre palco princi-
pal e secundário: “passava meia hora das 24h e nos três palcos havia coisas relevantes a 
acontecer. Os veteranos do rock dos anos 90, os Faith No More, o grupo mais apetecido 
pelas 40 mil pessoas, acabara de subir ao palco principal e nos outros dois evoluíam a 
inglesa La Roux e os dançantes Matias Aguayo Band, qualquer deles também com muitos 
indefectíveis. Os palcos secundários não são subalternos. Do ponto de vista da qualidade 
de propostas, já em anos anteriores se havia percebido isso. Mas anteontem aconteceu 
algo inédito. A quantidade de público que se acumulou no espaço onde evoluíram Flo-
rence And The Machine ou The XX pedia meças ao número de pessoas em frente ao 
palco maior. Ainda bem. Um festival é feito disso: de escolhas, misto de confirmações e 
descobertas” (Belanciano, 2010b).

O ainda estreito percurso do Optimus Alive! não é, todavia, como poderia eventualmente 
pensar-se através de uma comparação com os restantes festivais portugueses já com uma 
história mais longa, um ponto menos positivo109. Pelo contrário, estamos perante um 
caso de sucesso de conciliação da novidade com uma programação muito forte, à qual 
se associam estreias em solo nacional de nomes como os White Stripes e os Beastie Boys. 
Neste sentido, apesar de ter apenas quatro edições, o Optimus Alive! é já uma referência 
na rota dos festivais de música portugueses, sendo perspectivado por muitos como aquele 
que nos últimos anos tem oferecido os cartazes mais apelativos, tornando-se assim capaz 
de fazer frente a outros festivais nacionais, como por exemplo o de Paredes de Coura.

Na parte da programação somos muito fortes mesmo, é a nossa grande mais-valia e, enfim, 
esperemos continuar a sê-lo no futuro.
Filipa, Promotora 2, Gestora e Programadora, 33 anos, Bacharelato, Lisboa

Para além do que até aqui foi dito, um outro aspecto diferenciador de um Festival que 
se vem afirmando pela coerência e qualidade dos conteúdos oferecidos, sendo também 
pautado por uma constância relativa à sua duração e local de realização, é uma evidente 
e assumida consciência da simbiose entre a música e os festivais, por um lado, e as marcas 
e patrocinadores, por outro. Vemos, assim, neste caso e ao contrário do que acontecia 

109 A promotora declarou que a média diária de festivaleiros foi em 2010 de 40 mil pessoas. O Optimus Alive teve 
custos reais para a Everything is New de 4,6 milhões de euros.
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com os anteriores um assumir discursivo da importância das marcas e da sua capacidade 
em explorar positivamente os valores e as emoções associadas aos conteúdos musicais.

Os festivais e a música são cada vez mais motores de promoção, muito importantes para 
as marcas e os patrocinadores, digamos que é um casamento muito interessante e é uma 
simbiose, ou seja, nós temos um conteúdo muito bom para o patrocinador, nós oferecemos 
a possibilidade de uma marca se associar a um life style, que é a música ou de se associar 
a uma marca, já de si existente, que são os artistas.
Filipa, Promotora 2, Gestora e Programadora, 33 anos, Bacharelato, Lisboa

Figura 7.123: Pormenor do concerto dos Rage Against The Machine no Festival Optimus Alive! 2008

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Cartazes do Festival Optimus Alive!

2007: Palco Optimus: Pearl Jam; Linkin Park; Blasted Mechanism; The Used; The Smashing Pump-
kins; The White Stripes; Balla; Triângulo de Amor Bizarro; Beastie Boys; Da Weasel; Donavon 
Frankenreiter; Matisyahu; Sam the Kid; Palco Sagres Mini: Shantel e Bucovina Club Orkestar; The 
Sounds; The Rakes; Unkle Bob; Loto; Oioai; Dezperados; The Go! Team; The Dead 60’s; Capitão 
Fantasma; Plástica; Dapunk Sportif; Buraka Som Sistema; The (International) Noise Conspiracy; 
Wraygunn; The Vicious Five; Nigga Poison; Tora Tora Big Band

2008: Palco Optimus: Rage Against The Machine; The Hives; Gogol Bordello; The National; Spiri-
tualized; Galactic; Kalashnikov; Bob Dylan; Within Temptation; Buraka Som Sistema; John Butler 
Trio; Kumpania Algazarra; Neil Young; Ben Harper & The Innocent Criminals; Donavon Franken-
reiter; Xavier Rudd; Bradiggan (Of Dispatch); Palco Metro On Stage: Boys Noize (DJ Set); Tiga (DJ 
Set); Hercules & Love Affair; Peaches (DJ Set); MGMT; Vampire Weekend; Sons Of Albion; Banda 
Soundtribes; SebAstian; DJ Mehdi; Busy P; Uffie; DJ Feadz; Krazy Baldhead; MR Flash; Vicarious 
Bliss; Banda Cornetto Auditions; MSTRKRFT (DJ Set); Brodinski (DJ Set); The Gossip; Róisín Murphy; 
Midnight Juggernauts; The Juan Maclean; Sizo
2009: Palco Optimus: Metallica; Slipknot; Machine Head; Lamb of God; Mastodon; Ramp; The 
Prodgy; Placebo; Blasted Mechanism; The Kooks; Eagles of Death Metal; Os Pontos Negros; Dave 
Matthews Band; Black Eyed Peas; Chris Cornell; Ayo; Boss AC; Palco Super Bock: Erol Alkan; Crystals 
Castles; Klaxons; TV on the Radio; Air Traffic; Delphic; Silversun Pickups; Os Golpes; Zombie Nation; 
The Ting Tings; Fischerspooner; Does It Offend You, Yeah?; Hadouken!; Late of the Pier; John 
Is Gone; The Gaslight Anthem; Deadmau5; Ghostland Observatory; Lykke Li; autoKratz; Trouble 
Andrew; Los Campesinos!; A Silent Film; X-Wife; Palco Optimus Discos: Mr Mitsuhirato; Nuno 
Lopes; The Vicious Five; Tiguana Bibles; The Bombazines; Mazgani; Zig Zag Warriors; Coldfinger; 
DJ Ride; Bezegol; Youthless; DJ Kitten; Sofia M; Linda Martini; Madame Godard; The Pragmatic; 
Olive Tree Dance

2010: Palco Optimus: Faith No More; Kasabian; Alice in Chains; Moonspell; Biffy Clyro; Deftones; 
Skunk Anansie; Mão Morta; Manic Street Preachers; Jet; LCD Soundsystem; Pearl Jam; Gogol 
Bordello; Dropkick Murphys; Gomez; Palco Super Bock: La Roux; Calvin Haris; The XX; Burns; The 
Drums; Devendra Banhart; Florence and the Machine; Local Natives; Gossip; Booka Shade; New 
Young Pony Club; Steve Aoki; The Bloody Beetroots; Holy Ghost!; Hurts; The Maccabees; Simian 
Mobile Disco; Boys Noize; Crookers; Peaches; The Big Pink; Girls; Miike Snow

Fontes: http://blitz.aeiou.pt/; http://optimusalive.net/



Figura 7.124: Logotipo do Festival Optimus Alive! 2009

Fontes: http://imagensdemarca.sapo.pt/fotos/noticias/optimus_alive_09_g_1233863027.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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7.4. Práticas, gostos e fruições musicais nos festivais 
de Verão: um ensaio tipológico dos públicos de uma cena

7.4.1. Perfil sociográfico dos frequentadores dos festivais de Verão

A iniciar este Subcapítulo, importa sublinhar o horizonte em que se inscreve o objecto em 
análise. Assim, os frequentadores dos festivais de Verão aqui considerados inserem-se num 
“universo social de praticantes culturais efectivos” (Gomes [et al.], 2000:221), tratando-se 
de uma amostra selectiva na medida em que consideramos já a sua frequência pelo menos 
por uma vez desse tipo de eventos. Esta condicionante remete, assim, e desde logo, para 
o alcance analítico da abordagem, isto é, a análise das práticas, gostos e fruições musicais 
destes no decorrer da participação num festival de Verão (concretamente, Sudoeste TMN 
2006 e Heineken Paredes de Coura 2006)110. 

A exemplo do exercício feito anteriormente para os espaços de fruição e divulgação 
musical, na abordagem dos públicos dos festivais de Verão, a caracterização sociográfica 
dos indivíduos foi feita com base nas seguintes variáveis: idade, sexo, nacionalidade e 
concelho de residência, grau de escolaridade e situação profissional. Por outro lado, para 
a caracterização do agregado familiar foram tidas em conta as variáveis: número de ele-
mentos que o compõe, o grau de escolaridade dos pais e aspectos relacionados com a sua 
situação profissional. Assim, e passando agora, de forma concreta, à análise das variáveis 
seleccionadas com o intuito de descrever os indivíduos inquiridos, podemos afirmar que 
os indivíduos que frequentam os festivais Sudoeste TMN e Heineken Paredes de Coura, 
em 2006, constituem uma população cuja idade oscila entre os 16 e os 70 anos de idade, 
não obstante seja de interesse maior constatar que 70,6% dos indivíduos têm idades 
compreendidas entre os 16 e os 30 anos e 24,4% entre os 30 e os 40 anos, constituindo 
a população com idades superior a 40 anos 5,0% do total de inquiridos (M = 27,97; DP 
= 6,88). Quanto à distribuição de géneros, é de destacar 56,8% homens e 43,2% de 
mulheres. Portanto, em termos gerais, estamos perante um conjunto de agentes sociais 
marcados por traços de juvenilidade e de masculinidade, tal como acontecia nos espaços 
de divulgação e fruição musical analisados nas cidades do Porto e de Lisboa. Ainda assim, 
não deixam de se evidenciar algumas nuances consoante consideremos o Festival Heineken 
Paredes de Coura ou o Festival Sudoeste TMN. Neste sentido, e focando-nos agora no 
primeiro, encontramos uma preponderância dos jovens do sexo masculino (55,1%) entre 
os 18 e os 26 anos (65,0%). Simultaneamente, convém salientar neste festival a relevância 
dos públicos que se situam entre os 27 e os 40 anos (31,4%). Por outro lado, o festival 
Sudoeste TMN, ainda que apresente uma divisão de género em tudo semelhante à do 

110 No quadro da aplicação e tratamento dos resultados do Inquérito aos frequentadores dos Festivais de Verão, 
estabelecemos como respostas múltiplas as seguintes variáveis: motivos para a frequência do festival; festivais 
portugueses frequentados; festivais internacionais frequentados; principais diferenças do festival; o que associa ao 
festival; estilos musicais das bandas de referência. 
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Heineken Paredes de Coura, é marcado por uma maior juvenilidade dos seus públicos – o 
intervalo etário que medeia os 18 e os 26 anos engloba uma percentagem de 76,2 e por 
uma menor relevância de público mais idoso (15,2 entre os 27 e 40 anos). Actualmente, as 
expressões juvenis possuem, como universos simbólicos o movimento rave ou o movimento 
trance entre outros, ao contrário das anteriores que convergiam sobretudo para o pop 
rock (Carvalho, 2003:175). Estas referências têm levado a uma configuração diferente dos 
rituais e celebrações musicais, levando inclusivamente à consagração do festival ao ar livre 
como formato por excelência de audição e sociabilidade em torno da música no Verão. 

Sendo verdade esta observação, é sobretudo possível dizer que, na actualidade, as mani-
festações pop rock vão incorporando elementos decorrentes dos rituais de celebração da 
música electrónica, quer porque incluem sessões específicas destinadas a esses géneros e 
subgéneros musicais, quer pela incorporação pelo próprio rock da electrónica, quer por, 
ainda, as celebrações genéricas de pop rock incluírem elementos básicos dessas culturas 
onde os festivais assumem a manifestação mais visível (por exemplo, através da criação 
da Tenda Electrónica). Portanto, o nosso objecto de análise é composto por festivais de 
pop rock, grandes outdoors, largamente frequentados por jovens (numa concepção cada 
vez mais elástica de juventude) onde se sente o relativo peso da superioridade numérica 
masculina bem típica das manifestações associadas de forma estreita ao rock’n’roll. 

Mais uma vez aqui estamos perante uma dominação masculina, em número, ligeiramente 
mais forte no festival Heineken Paredes de Coura, que vai ao encontro da ideia de que a 
cultura é um intenso processo de simbolização, sendo por isso também que a maior parte 
dos membros das bandas e do staff continuam a ser homens, o que tende de igual forma 
a reproduzir-se no próprio público. Tal prende-se com a génese histórica do rock‘n’roll e 
com toda a sua configuração que transplanta e exacerba as dominações já existentes na 
estrutura social (Clawson, 1999). Assim, “não só consideramos que o rock possui certas 
qualidades especificamente masculinas devido à áspera agressividade das suas convenções 
vocais, mas também determinados críticos adiantaram que o rock e a tradição clássica 
partilham mais do que um simples compromisso com respeito à autenticidade e ao sig-
nificado. Os críticos e os teóricos que postulam a teoria feminista defendem que existem 
certos tipos de música que, em determinados contextos, podem caracterizar-se como 
femininas ou masculinas, e que tanto o rock como a tradição clássica tendem a privilegiar 
as formas masculinas às formas femininas” (Gilbert & Pearson, 2006:160).

 Analisando agora a proveniência geográfica dos indivíduos que frequentam estes 
dois festivais, fizemo-nos valer de mapas (Figuras 7.126 e 7.127) que ilustram os concelhos 
de proveniência desses mesmos indivíduos. Com isto, foi possível observar que, na sua 
maioria,  estes se deslocam das regiões do Grande Porto e da Grande Lisboa, ainda que 
cada um dos festivais apresente singularidades a este respeito. Ora, e por assim ser, é 
importante destacar que, o festival de Paredes de Coura parece assumir uma atractividade 
mais vasta, sendo que o seu público é proveniente de 62 concelhos do país - ainda que 
esta proveniência seja marcada por trajectórias que partem do litoral Centro e Norte, 
deixando à margem os concelhos do interior do país. Por seu turno, ainda que o festival 
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do Sudoeste recrute o seu público em 56 concelhos, número inferior ao anterior, este 
recrutamento apresenta um grau de dispersão geográfica maior. Portanto, estamos 
perante dois eventos de alcance geográfico vasto, frequentados por públicos habituais (e 
previsíveis) das manifestações culturais e lúdicas urbanas. 

Figura 7.125: Perspectiva do quadro de interacção do Sudoeste TMN 2006

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Figura 7.126: Rede de atractividade concelhia do Heineken Paredes de Coura e distribuição da população por 
género, por grupos etários e grau de escolaridade em 2006 (em número e em percentagem)
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Figura 7.127: Rede de atractividade concelhia do Festival Sudoeste TMN e distribuição da população por 
lugar de classe do inquirido e condição perante o trabalho em 2006 (em número e em percentagem)
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Numa das manifestações mais proeminentes do estádio pop (Frith, 1996) da música 
popular em Portugal, os frequentadores dos festivais, em termos de recursos de escolares, 
configuram-se como públicos qualificados, salientando-se a frequência universitária (37,1%) 
e a conclusão de um curso superior (22,5%). Com efeito, com um nível de escolaridade 
igual ou inferior ao 12.º ano de escolaridade apenas encontramos 36,3% dos inquiridos. 
Mais uma vez, encontramos diferenças assinaláveis entre os dois festivais. Assim, se no 
Heineken Paredes de Coura encontramos 28,4% do público portador de uma licenciatura 
e 33,0% com frequência universitária, no Sudoeste TMN apenas 16,6% do público se 
encontra na primeira situação, enquanto que com frequência universitária encontramos 
41,2%. Considerando o grau de escolaridade dos pais, verificou-se que 38,6% das mães e 
36,9% dos pais dos inquiridos possuíam um nível inferior ao actual 9.º ano de escolaridade, 
o que no caso dos inquiridos se manifestava apenas em 1,6% do público111. Tal pressupõe 
que estamos perante uma população fortemente dotada de recursos escolares e marcada 
por um processo de qualificação escolar do ponto de vista geracional. 

Uma outra dimensão de caracterização sociográfica da amostra é a condição perante o 
trabalho. Assim, e em termos gerais, encontramos na nossa amostra, 36,7% de indivíduos 
que assumem que trabalham e 54,3% que dizem estudar. No entanto, não nos parece 
menos importante assinalar que 5,4% dos inquiridos estão desempregados (e destes 1,7% 
à procura do primeiro emprego e os restantes à procura de novo). Ainda nesta análise, 
apraz dizer que estamos perante uma percentagem importante (mais de 50,0%) de indi-
víduos que não auferem de rendimentos próprios, o que implicará, de alguma forma, uma 
retaguarda familiar que permita a frequência do festival, dado que é necessário algum 
capital económico para a frequência de festivais. Em termos comparativos, é importante 
ressalvar a diferença assinalável entre os dois festivais no que à condição perante o trabalho 
diz respeito, diferença esta materializada em mais de 10% no que concerne aos lugares 
de estudante e trabalhador. Assim, se no festival Heineken Paredes de Coura encontramos 
42,9% de trabalhadores, 47,2% de estudantes e 5,0% de trabalhadores estudantes no 
público, no festival Sudoeste TMN temos 30% de trabalhadores, 62,1% de estudantes e 
1,8% de trabalhadores estudantes, o que vai ao encontro do referido anteriormente aquando 
da juvenilidade dos públicos. Relativamente à condição perante o trabalho verifica-se que 
a percentagem de mães e pais que trabalham é de, respectivamente, 72,6% e de 78,7%. 
Já na condição de reformados encontramos 12,5% das mães e 18,5% dos pais. Por outro 
lado, o facto de encontrarmos 11,3% das mães dos inquiridos na condição de domésticas 
(11,1% destas nunca trabalharam, sendo que as restantes deixaram de trabalhar) e de esta 
condição se assumir como categoria omissa no que toca aos pais, afigura-se, no nosso 
ponto de vista, como algo interessante, na medida que tal reflecte a organização do tra-
balho familiar do tecido social português (não sendo despiciendo referir que tal poderá 
estar marcado pelo generation gap que inferimos da nossa amostra que, como vimos, se 
situa nos intervalos etários dos 18 aos 26 anos, remetendo para um universo simbólico, 
de consequências práticas observáveis porque materializadas, marcado pela desigualdade 
de género no que à divisão familiar do trabalho diz respeito). Saliente-se ainda que, no 

111 Ver Anexo 12, Tabela 12.B: Grau de escolaridade do inquirido e dos pais segundo o festival de Verão (em %).
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que concerne a esta variável, podemos observar uma certa homogeneidade que é apenas 
contradita pela categoria de reformado112. 

 Ao analisar o lugar de classe dos inquiridos verificamos que estes se situam, de 
forma predominante, na PBIC e na PBTEI, lugares que encerram, respectivamente, 31,6% 
e 31,2% dos indivíduos da nossa amostra. Ainda nesta análise, é importante referir que 
15,6% dos inquiridos pertencem à burguesia e que 8,4% se situam no operariado. Tal 
matiza a estrutura social portuguesa, reflectindo de forma clara a tendência de terciarização 
que teve o seu augúrio nos anos 1960. Assim, o esvaziamento do operariado resultou num 
crescimento acentuado das classes médias, fruto do processo referido anteriormente, o que 
é representado de forma contundente na nossa amostra113. Mais uma vez evidenciam-se 
nuances entre os dois festivais, na medida que, e apesar de não existirem grandes diferenças 
no tocante à pequena burguesia, face ao operariado e à burguesia podemos observar que 
no Heineken Paredes de Coura existe uma presença mais acentuada da última (17,8%) face 
ao Sudoeste TMN (13,4%), ao invés do que acontece com o operariado que apresenta no 
Sudoeste TMN uma percentagem de 10,5 e no Heineken Paredes de Coura de 6,6. 

 No tocante ao lugar de classe de origem, temos a PBIC com 25,2% e a PBTEI com 
25,5%, como lugares de classe mais relevantes. Merece também destaque a burguesia 
(22,6%) e, a uma certa distância, o operariado (10,4%). Tal como acontece com o lugar 
de classe do inquirido, também no que respeita ao lugar de classe de origem se verificam 
diferenças relevantes entre os dois festivais. Neste sentido, ainda que apresentem valores 
semelhantes ao nível dos lugares de classe mais significativos (PBIC e PBTEI), os dois fes-
tivais diferenciam-se ao nível da burguesia, mais expressiva no festival Heineken Paredes 
de Coura (25,7%) e do operariado, que sobressai sobretudo no caso do Sudoeste TMN 
(12,3%). Podemos, por isso, afirmar que estamos perante mais um exemplo da importância 
da escolarização na estruturação classista da sociedade portuguesa, reflectida na cres-
cente relevância das classes médias, por oposição ao decréscimo das fracções vinculadas 
ao operariado e à burguesia.

112 Ver Anexo 12, Tabela 12.A: Condição perante o trabalho do inquirido e dos pais segundo o festival de Verão (em %).

113 Ver, a este respeito, o Capítulo 2.
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Tabela 7.30: Lugares de classe do inquirido e de origem segundo os frequentadores dos festivais de Verão 
(em percentagem)

Lugares de classe

Inquirido Origem

Festival de 
Paredes de 

Coura

Festival 
Sudoeste

Festival de 
Paredes de 

Coura

Festival 
Sudoeste

Burguesia Empresarial e Proprietária (BEP) 5,0 1,8 9,9 2,2

Burguesia Dirigente (BD) 6,6 6,9 6,9 7,9

Burguesia Profissional (BP) 6,3 4,7 8,9 9,0

Pequena Burguesia Intelectual e Científica (PBIC) 34,0 28,9 25,7 24,5

Pequena Burguesia Técnica e Enquadramento 
Intermédio (PBTEI)

31,0 31,4 25,1 26,0

Pequena Burguesia Independente e Proprietária 
(PBIP)

1,7 5,8 2,0 7,9

Pequena Burguesia Agrícola (PBA) 0,0 0,4 0,3 0,7

Pequena Burguesia Proprietária e Assalariada 
(PBPA)

3,6 2,2, 7,6 2,9

Pequena Burguesia Agrícola Pluriactiva (PBAP) 0,7 2,2 1,3 2,2

Pequena Burguesia de Execução (PBE) 4,6 5,4 3,6 4,3

Operariado Industrial (OI) 5,3 6,9 3,6 5,8

Operariado Agrícola (AO) 0,0 0,0 0,3 0,0

Operariado Pluriactivo (OP) 1,3 3,6 4,6 6,5

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Pode acentuar-se, portanto, que os públicos dos festivais estão maioritariamente situ-
ados junto classes médias qualificadas, aspecto que remete para a elevada escolarização 
observada entre estes frequentadores. A posse de credenciais escolares assume-se como 
um indicador da composição socialmente selectiva desta população. Assim, a estruturação 
identitária desta população feita através de identificações de género, classe, profissão, idade 
e nível educacional opera, como veremos seguidamente, por diferenciações de gostos e 
práticas de fruição musical (Kruse, 1993). Aqui assume particular importância o conceito 
de cena musical como um tipo específico de contexto cultural e prática de codificação 
espacial onde é possível observar as diferentes dinâmicas de reconstrução identitária a 
pretexto do consumo e da fruição musicais (Dowd, 2004). Este conceito será assim capaz 
de oferecer diferentes meios para entender os complexos circuitos, afiliações, redes e 
pontos de contacto que influenciam as práticas culturais e as dinâmicas identitárias dos 
grupos nos contextos contemporâneos.
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Figura 7.128: Síntese de indicadores sociográficos e dos gostos musicais dos frequentadores dos festivais de 
Verão (em número e em percentagem)
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7.4.2. Modalidades de relação social nos festivais de Verão

Relativamente à fidelidade ao festival, isto é, à frequência repetida por parte dos públi-
cos das sessões do referido evento, é possível delinear um sentido de vinculação forte à 
frequência dos festivais na medida em que, cerca de 50% dos respondentes declaram 
não ser novatos114. Esta asserção poderá relacionar-se com o historial de implantação de 
ambos os eventos em Portugal, assim como à sua crescente afirmação como espaços e 
tempos de lazer distendido em torno da música. Não obstante esta tendência geral de 
leitura, percebem-se perfis distintos entre o Heineken Paredes de Coura e o Sudoeste 
TMN se considerarmos as razões que estiveram na base de tal posicionamento. A princi-
pal razão dos frequentadores novatos do Heineken Paredes de Coura reside na existência 
de um line up apelativo, mostrando um público hipoteticamente mais fiel à música, por 
contrapartida a um Sudoeste onde surge como motivação destacada para a frequência 
do evento a companhia dos amigos. Destaque-se ainda, a este respeito,o valor atrubuído 
pela primeira oportunidade para frequentar este tipo de eventos como razão apontada 
com grande intensidade pelos frequentadores de ambos os festivais, relacionada com 
uma distribuição etária juvenil dos inquiridos e, consequentemente, à sua condição de 
acessibilidade social a festivais deste género, descobrindo, ainda, o seu funcionamento 
como “rituais de transição” para a vida adulta. Ora, ainda que com maior importância no 
Sudoeste, não deixa de ser importante evidenciar como razão o facto de os dois serem 
os maiores e mais conhecidos festivais de Verão em Portugal, reiterando o seu “peso” na 
história recente dos festivais de rock em Portugal. 

Tabela 7.31: Modalidades de frequência dos festivais (em percentagem)

Primeira vez que vem ao festival Paredes de Coura Sudoeste 

Sim 43,9 52,0

Não 56,1 48,0

Total (N) 303 277

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Tabela 7.32: Identificação das razões que estiveram na base da frequência pela primeira vez dos festivais 
(em percentagem)

Principal razão para a frequência pela primeira vez Paredes de Coura Sudoeste 

Disponibilidade económica do inquirido 3,8 4,2

Cartaz apelativo 27,1 11,8

Presença de uma banda emblemática 2,3 1,4

Primeira oportunidade para frequentar este tipo de eventos 28,6 28,5

Companhia de amigos 13,5 17,4

Tempo de férias 6,0 13,2

Maior e mais conhecido festival de Verão 12,0 16,0

Ambiência de festa e convívio 3,0 6,9

Outros 3,8 0,7

Total (N) 133 144

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006

114 Ver Anexo 12, Tabela 12.D: Número de edições frequentadas dos festivais.
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Comprovada a fidelidade aos festivais em análise, importa elucidar quais as razões que 
têm vindo a sustentar uma frequência reiterada dos mesmos. Ora, no caso de Paredes 
de Coura, assume particular significado a mobilização dos respondentes face ao cartaz e 
ao programa. Como razões importantes, mas menos pontuadas, surgem o ambiente, a 
liberdade, a aventura e a diversão e também o convívio com amigos e pessoas próximas. 
Aqui, a fundamentação da frequência do Festival radica numa valorização mais intensa 
da música enquanto móbil de acção, podendo fazer antever a hipótese comummente 
associada a este Festival da maior presença ou, pelo menos, de uma maior visibilidade 
de amadores. Se nos situarmos na Sociologia do gosto, podemos considerar que entre 
os amadores se constatam formas colectivas de audição musical, permitidas por uma 
série de novas formas, novos tempos e novos espaços musicais115 (Hennion, 1995). Não é 
que os amantes de música rock não acedam à música pelo disco, mas, na generalidade, 
a frequência de concertos emblemáticos, momentos de algumas epifanias e de escuta 
colectiva no seio de pares são determinantes para a fruição musical (Idem, 1993).

Tabela 7.33: Motivos que estão na base da frequência reiterada dos festivais (em percentagem)

Motivos para a frequência do festival Paredes de Coura 
Sudo-
este 

Cartaz e programa 73,9 37,6

Férias 9,8 21,1

Praia e sol 13,6 16,5

Campismo 4,3 4,5

Convívio com amigos e pessoas próximas 29,3 57,1

Conhecer pessoas e viver experiências diferentes 7,6 13,5

Ambiente, liberdade, aventura e diversão 32,6 30,8

Ritual de frequência de festivais de Verão 15,8 12,0

Envolvimento no funcionamento/ organização do festival 2,2 0,8

Disponibilidade económica do inquirido 2,2 4,5

Perfil do festival 6,0 0,0

Outros 2,7 1,5

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006

Sendo as razões apresentadas pelos agentes sociais os principais elos mobilizadores para 
a frequência de ambos os festivais, importou aprofundar, no quadro da realização das 
entrevistas no terreno, os fundamentos e argumentação que presidiram a essas opções. É 
preciso, pois, olhar para as razões pelas quais as pessoas se deslocam aos festivais, desig-
nadamente, considerando o espaço de diferenciação musical e espacial que opõe os dois 
festivais em análise. Situando-nos em Paredes de Coura, podemos asseverar que a primeira 
razão, centralizada na qualidade das bandas e na coerência do cartaz, se assume como 

115 Uma salvaguarda pelas próprias palavras de Hennion: “contudo, é importante compreender que estes espaços 
musicais para ouvir não são apenas espaços físicos, externos ao ouvinte (…) mas também espaços internos, recons-
truídos pelo amador, nos quais ele se movimenta mentalmente quando escolhe um título, compra um disco, deseja 
esta ou aquela interpretação, liga ou desliga o rádio, toca uma nota no piano, etc.. O seu julgamento dos projectos 
musicais (…) está altamente dependente dos seus pontos de referência: o gosto socialmente determinado parece 
assim, de facto, menos relacionado com a classe social do que com os diferentes meios de acesso à música de que 
os indivíduos dispõem e a partir dos quais criam o seu pequeno domínio musical” (Hennion, 1995:6).
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a razão básica e maioritária para a frequência do festival. Assim, a música, no discurso 
dos entrevistados, pela sua relevância na cena rock internacional e pelo seu destaque 
enquanto alternativa, parece congregar as afeições dos públicos em Coura. Seguidamente, 
e de forma menos pontuada, o lugar e o ambiente do festival são enunciados como 
razões para a frequência do mesmo. Saliente-se que este segundo plano de razões se 
apresenta geralmente como complementar ao móbil primeiro centrado na música. Ainda 
assim, existe uma organização discursiva que tende a valorizar toda a morfologia relativa 
ao Minho e ao próprio espaço onde se desenrola o festival, que funcionam como razões 
fundamentais para o desfrutar do mesmo. Contrariamente ao que podemos observar no 
festival d Sudoeste, a focagem em Paredes de Coura não incide no “ambiente” nem nas 
férias. É precisamente aqui que reside a representação comum do festival ao associar-se 
a um evento musical de qualidade reconhecida a nível nacional e internacional.

Especialmente bandas, afinal os festivais são acerca da música. Acho que andamos todos 
atrás das bandas que gostamos. Este ano o cartaz foi óptimo, assim como há três anos e 
estou cá para ver especialmente Bauhaus, The Cramps… Já vi Morrissey, esta noite também 
Yeah Yeah Yeahs, por aí.
Entrevistada 1 Públicos PdC 2006, 20 anos, Feminino, Balconista, 12.º Ano de Escolaridade, 
Lisboa

Porque gosto de música, em primeiro lugar. Porque já quase só se consegue ouvir música 
em festivais, em segundo lugar. E é um bocado por isso, e porque se começa a fazer um 
bocadinho de férias também.
Entrevistado 3 PdC 2006, 28 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, Oliveira 
do Hospital

Eu venho aos festivais normalmente por causa do cartaz. 
Entrevistada 4 Públicos PdC 2006, 24 anos, Feminino, Secretária de Administração, Fre-
quência Universitária, Lisboa

E eu julgo que isso é também sinónimo deste nicho de mercado que é Portugal onde real-
mente as bandas alternativas, que é aquilo que nós gostamos, não é fácil encontrar uma 
banda dessas em Portugal. Mas ao mesmo tempo há gente que gosta e há gente que se 
encontra aqui. Ao contrário dos grandes concertos das Floribellas e dos outros, se calhar 
este é o nosso espaço.
Entrevistado 10 Públicos PdC 2006, 36 anos, Masculino, Professor do Ensino Secundário, 
Licenciatura, Ponte da Barca

Figura 7.129: Pormenor de um cartaz exibido no Super Bock Super Rock 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Venho pela música, porque gosto deste tipo de música e o cartaz está muito bom. 
Entrevistado 14 Públicos PdC 2006, 44 anos, Masculino, Operador de Automação, Licen-
ciatura, Vigo

Porque acho que o sítio é bonito e gosto da música. E gosto do ambiente. Frequento festivais 
pela música e pelo ambiente.
Entrevistado 2 Públicos PdC 2006, 47 anos, Masculino, Responsável Metalo-Mecânica, 12.º 
Ano de Escolaridade, Arganil

Acima de tudo pelo espaço. Acho o espaço geográfico bonito e normalmente os cartazes 
atraem-me. 
Entrevistada 7 Públicos PdC 2006, 21 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano de Escolaridade, 
Porto

Ano passado gostei muito do ambiente, o cartaz também era muito giro, acho que o 
espaço é muito bonito, tem natureza e isso. O ambiente também é bom, e este ano vim 
para me distrair.
Entrevistada 8 Públicos PdC 2006, 18 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano de Escolaridade, 
Covilhã

O que me faz vir ao festival é essencialmente uma partilha e a busca de uma energia que 
se gera nestes sítios. Eu consigo quase equiparar estes sítios a nível musical, como quem 
acredita nisso, em Fátima fazendo a equiparação ao lado religioso. Sente-se verdadeiramente 
no ar uma energia única, uma partilha muito grande. Nota-se que as pessoas que andam 
aqui têm realmente uma postura e comportamentos que eu diria, que eu diria, que são… 
que se têm de sentir, que se tem que vir para sentir, e isso faz-me vir.
Entrevistado 9 Públicos PdC 2006, 38 anos, Masculino, Bolseiro de Investigação, Mestrado, 
Arcos de Valdevez

Por causa do cartaz, do ambiente e do pessoal. Eu fico cá sempre os três dias. Costumo ir 
ao rio, estar a conviver com as pessoas, e depois das sete é concertos até à noite, e costu-
mamos ir ao after hours, pelo menos este ano.
Entrevistada 13 Públicos PdC 2006, 18 anos, Feminino, Estudante, 11.º Ano de Escolaridade, 
Oeiras

Normalmente é o cartaz, o ambiente, o sítio…
Entrevistada 15 Públicos PdC 2006, 21 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Monção

Contrariamente, no Sudoeste TMN 2006 a principal razão apontada para a frequência 
do festival incide no convívio com os amigos e pessoas próximas e, só posteriormente, e de 
forma muito menos pontuada, no cartaz e programa, bem como no ambiente, liberdade, 
aventura e diversão. Este posicionamento por parte dos participantes no festival Sudoeste 
TMN 2006 não é algo que caia na categoria de surpreendente, pois é possível perceber, 
através do contexto interaccional descrito no subcapítulo anterior, que a convivialidade 
lúdica é o denominador comum das práticas de sociabilidade encetadas na Herdade da 
Casa Branca. Daqui podemos inferir que a performatividade convivial é uma chave de 
leitura fundamental da construção dos quotidianos destes festivaleiros, implicando a 
atribuição aos jovens de um desejo livre, um gozo momentâneo inconsciente que pode 
fortalecer um mundo múltiplo de mosaicos, de fragmentos isolados e auto-referenciais e, 
mais ainda, um mundo em que, e isto é particularmente visível aquando de uma análise 
mais alargada e comparativa, o “essencialismo e o endurecimento das fronteiras entre 
grupos obstaculizam a permeabilidade e a contaminação mútuas e facilitam o separatismo 
ao criar mundos fechados sobre si mesmos” (Arditi In Reguillo, 2004:52). 
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De facto, importa particularizar as razões da vinda ao festival para os festivaleiros do 
Sudoeste. Nos discursos, a diversão, a boa onda, a curtição e o ambiente vividos e pro-
porcionados pelo festival são o principal móbil e motivo de deslocação a este festival. 
Estamos, assim, perante uma enunciação que tende a tornar-se independente da música, 
o que é tão mais marcante quando estamos a falar de um evento que durante quatro 
dias apresenta centena e meia de projectos musicais. De forma coadjuvante, também os 
amigos, a praia e as férias se assumem como razões muito importantes para a frequência 
do festival. Daqui, o que importa reter não é a não enunciação da música mas, sim, a 
suplantação ou paridade desta com outros motivos e razões, levando-nos a consolidar a 
tendência de que o festival do Sudoeste é um festival de “férias” mais do que um evento 
marcado por uma escuta intensa de música. Não deixam de ser a este respeito interes-
santes as vivências apresentadas face ao festival consubstanciadas através da percepção 
do mesmo como uma espécie de vida paralela assente num ritual de férias. 

Para me divertir e fazer algo diferente.
Entrevistado 1 Públicos SW 2006, 25 anos, Masculino, Trabalhador Estudante, Frequência 
Universitária, Málaga

Para me divertir, pelo espírito deste tipo de festivais, e pelo som, como é lógico.
Entrevistado 5 Públicos SW 2006, 32 anos, Masculino, delegado comercial, 12.º Ano de 
Escolaridade, Olhão

Olha, vim porque o ano passado já tinha vindo e adorei, e depois porque é sempre uma 
oportunidade para estares com os teus amigos num ambiente de festa.
Entrevistada 6 Públicos SW 2006, 22 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Leiria

Basicamente pelo ambiente, não tanto pelo nome das bandas mas mais pelo ambiente 
porque acho que aqui vive-se um ambiente bem diferente.
Entrevistado 11 Públicos SW 2006, 28 anos, Masculino, Barman, 12.º Ano de Escolaridade, 
Sintra

Este ano vim porque eu e uns colegas meus temos já alguma tradição em vir ao Festival do 
Sudoeste, já há cerca de cinco anos que vimos, foi mesmo só por isso, não foi nada mesmo 
por causa da música.
Entrevistado 24 Públicos SW 2006, 29 anos, Masculino, Comerciante, 12.º Ano de Escola-
ridade, Lisboa

Sudoeste é diversão, música e praia, é um misto, não é só uma coisa mas são várias.
Entrevistado 26 Públicos SW 2006, 26 anos, Masculino, Monitor Informático, Frequência 
Universitária, Braga

Venho ao festival para estar com o pessoal, por causa deste espírito que é… brutal, ó pá, 
de… das bandas também, por ter altas bandas, ó pá, e é isso.
Entrevistado 27 Públicos SW 2006, 27 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Guarda

Assim, através da comparação que aqui se evidencia entre estes dois festivais ao nível 
das razões que motivam a selecção de um ou outro, torna-se clara esta segmentação, na 
medida em que os universos simbólicos em que se operacionaliza a escolha se matizam 
enquanto diferenciados através do estabelecimento de prioridades, de valores distintos, 
no que toca à frequência dos mesmos. Assim, a “tribalização” dos públicos que se torna 
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clara através da tipologia apresentada posteriormente, remete também para um mundo 
conflitual, para aquilo que em capítulos anteriores chamámos de conflito alternativo/
mainstream que se evidencia através de um processo de auto-estabelecimento de fron-
teiras entre os públicos, permitindo a divisão do espaço social e simbólico em torno de 
locus interaccionais específicos. Assim, ainda que se possam observar grupos distintos no 
seio destes espaços, é também possível perceber lógicas de luta simbólica em torno dos 
elementos estruturantes, e claramente diferenciadores, destes mesmos grupos.

De uma outra forma, ainda que menos intensamente, não podemos deixar de referir, 
e porque tal se insere na lógica que acabámos de referir, que para os frequentadores do 
festival Heineken Paredes de Coura 2006 se apresenta como importante uma ordem de 
motivações assente num ritual de frequência de festivais de Verão, ao passo que, para 
os frequentadores do festival Sudoeste TMN 2006, as férias, na hierarquia de posicio-
namentos obtida através da análise do questionário aplicado, se afiguram como motivo 
análogo. Temos assim um reforço do que dissemos anteriormente na medida em que, e 
pese embora o facto de tanto as férias como a frequência de festivais se enquadrarem 
numa lógica ritual, para os frequentadores do Heineken Paredes de Coura 2006 existe 
uma distinção entre ambos, assumindo os festivais um campo de expressão particular 
de ritualização, ao passo que, para os do Sudoeste TMN 2006 a lógica de frequência de 
festivais se imiscui no ritual de férias. Ainda no sentido de melhor explanar estas questões 
importa aqui remeter, pelo menos para os grupos sociais em causa, para o facto de na 
contemporaneidade, a espectacularização da vida se ter transformado na própria vida. 
Assim, os festivais, enquanto espaços que albergam cenas fortemente condensadas espácio-
temporalmente, se traduzem em franjas de liberdade, em espaços de experimentação, em 
palcos de representação de um eu marcado ao mesmo tempo pelos événement extraor-
dinaire que se revestem de estratégias mais ou menos deliberadas de fugas ao quotidiano 
ordinário. São celebrações da vida que pelo extraordinário se tornam memoráveis e servem 
como marcos fundamentais aos quais se regressa. O culto de uma liberdade marcada no 
tempo é, assim, adornado pelos espectáculos numa vida tornada espectáculo.

Se nos focarmos agora sobre o festival português preferido no quadro dos nossos 
inquiridos, saltam à vista três ideias fundamentais. A primeira é que, os indivíduos, ten-
dem a fazer coincidir as suas preferências com o festival frequentado no momento da 
aplicação do inquérito, o que evidencia uma operação clara de auto-legitimação da fre-
quência através da enunciação de uma preferência. A segunda questão prende-se com a 
diferença percentual entre os que em Paredes de Coura e no Sudoeste TMN preferem os 
mesmos, isto é, em Paredes de Coura há uma identificação mais acentuada coincidente 
com o próprio festival que frequentam. Tal é, ainda, enfatizado pela relevância que os 
frequentadores do festival Sudoeste TMN atribuem ao Heineken Paredes de Coura. A 
terceira ideia fundamental prende-se com o destaque de posicionamentos, que, ainda 
que apresentem percentagens mais residuais, são importantes porque apontam para com-
plexidades heurísticas no que toca à frequência de festivais em Portugal. Desta forma, é 
importante ressalvarmos a pontuação dos festivais de Vilar de Mouros, da Ilha do Ermal, 
do Super Bock Super Rock e do Rock in Rio para os frequentadores do Heineken Paredes 
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de Coura e do Sudoeste TMN, na medida em que se enunciam através da preferência 
universos simbólicos de referência musical e estética diferenciados no que remete para 
os próprios frequentadores. 

Tabela 7.34: Festival português preferido (em percentagem)

Festival português preferido Paredes de Coura Sudoeste 

Festival Paredes de Coura 74,7 15,2

Festival Sudoeste 9,9 62,3

Festival Super Bock Super Rock 3,4 9,8

Festival Vilar de Mouros 4,3 2,5

Festival Rock in Rio 0,0 2,5

Festival Ilha do Ermal 2,1 0,0

FMM Sines: Festival Músicas do Mundo 0,4 1,5

Boom Festival 1,3 1,0

Ericeira Surf Festival 1,3 1,5

Festa do Avante! 0,9 1,5

Lisboa Soundz 0,4 1,0

Festival Andanças 0,9 1,0

Outros 0,4 0,5

Total (N) 220 170

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Ora, se, como Hennion, acreditarmos que interpretar não é explicar nem regressar à 
pureza das causas singulares, externas, que os agentes procuram a par connosco, mas 
mostrar as irreversibilidades que por todo o lado se interpõem entre os humanos, entre 
os artefactos e entre os humanos e os artefactos (1993:373), somos remetidos para a 
abordagem multifacetada das razões que estão na base do posicionamento preferencial 
face aos festivais por parte dos respondentes. Assim, se no caso do Heineken Paredes 
de Coura as afinidades musicais detêm quase metade das respostas (44,6%), o que não 
era de todo inesperado, o facto de os inquiridos apontarem a localização e ambiência do 
festival como motivo importante para a sua eleição como preferido (22,7%) é significativo 
porque, comprovando o primeiro, remete para as especificidades físicas e sociais do espaço, 
designadamente o conhecido anfiteatro natural (importante pelas condições acústicas e 
de visibilidade). Por outro lado, no caso do Sudoeste TMN, apresenta-se uma tripartição 
das motivações. Assim, a localização e a ambiência do festival aparece como factor mais 
importante, seguido de perto pelas relações de sociabilidade e pelas afinidades musicais. 
Em Paredes de Coura, encontramos a música como elemento agregador da preferência 
o que evidencia um corpo substancial de conhecimento e um activo sentido de escolha 
por parte dos públicos courenses acerca do género e subgéneros em causa numa lógica 
de «boa vontade cultural», no caso mais musical, onde se mostra uma densidade maior 
de auto-referências musicais e onde a música funciona como veículo de compreensão 
e de entendimento entre pares. Por outro lado, no Sudoeste TMN, a preponderância 
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das sociabilidades enquanto factores electivos preponderantes remete para um universo 
potenciado pela música, não como um fim em si mesma mas como uma plataforma de 
sociabilidades, como uma soundscape. 

A experiência e conhecer pessoas novas, sem dúvida… posso não ver os concertos mas o 
resto é mais importante.
Entrevistada 6 Públicos SW 2006, 22 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Leiria

Eu já venho ao Sudoeste há sete anos e se no primeiro vim pela música, a partir daí, pronto, 
vinha atraído por algumas bandas mas isso deixou de ser o essencial. Este ano é, claramente, 
a praia e o relax, o cartaz não me atrai particularmente, pá, vou ver concertos mas não… 
não tenciono ver muitos concertos.
Entrevistado 26 Públicos SW 2006, 26 anos, Masculino, Monitor Informático, Frequência 
Universitária, Braga

Duas ou três razões? As bandas, entre elas Prodigy e Daft Punk que foi alucinante, mas o 
estar com o pessoal. Passar um bom tempo… um bom tempo de férias com o pessoal, pá, 
é o espírito, este espírito que é… brutal.
Entrevistado 27 Públicos SW 2006, 27 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Guarda

O reggae. Acima de tudo é o reggae, mas depois também o ambiente, tens praia, tens o 
canal, estás com os amigos, passas aqui quatro dias na boa.
Entrevistada 15 Públicos SW 2006, 21 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Braga.

Eu vim o ano passado a primeira vez e gostei muito. Este ano achei que o cartaz era inte-
ressante e voltei. E gostei do ambiente daqui também.
Entrevistada 24 Públicos PdC 2006, 35 anos, Feminino, Socióloga, Licenciatura, Évora

Pelo cartaz, como não conhecia o espaço foi mais pelo cartaz, que é apelativo.
Entrevistada 25 Públicos PdC 2006, 29 anos, Feminino, Socióloga, Licenciatura, Évora

Geralmente alberga um cartaz mais convidativo, não é, em relação aos outros, um bocado 
mais alternativo. E também o ambiente que proporciona, é sempre mais agradável que o 
resto dos festivais. (…) O escalão etário é… alarga-se, entendes, tanto vem pessoal novo 
como pessoal mais velho. Ah! E se calhar deve ser por causa do frio, o pessoal é maluco, 
mas até atinadinho.
Entrevistado 26 Públicos PdC 2006, 22 anos, Masculino, Ajudante de Farmácia, 12.º Ano, 
Barreiro.

O ambiente e as bandas, o cartaz.
Entrevistado 19 Públicos PdC 2006, 31 anos, Masculino, Músico, 12.º Ano, Tavira

Ora bem, em primeiro lugar, pela música. Pelo recinto, porque acho que é dos melhores 
recintos de todos os festivais. E pelo pessoal. Os amigos… e gente. Pronto, gosto do ambiente.
Entrevistada 20 Públicos PdC 2006, 19 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano, Penafiel

Pelas condições e pelas bandas.
Entrevistado 21 Públicos PdC 2006, 32 anos, Masculino, Director de Qualidade, Licenciatura, 
Vale de Cambra

Aqui significa estar com os meus amigos portugueses. Mas no geral é para aproveitar grupos 
que eu conheço mas dos quais não compro a música porque não é o meu tipo de música. 
Mas depois de ver ao vivo avalio se gosto mais ou menos. Mas eu adoro ver bandas ao vivo.
Entrevistada 11 Públicos SBSR 2007, 41 anos, Feminino, Investigadora, Doutoramento, Escócia. 
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Tabela 7.35: Motivos para a preferência pelo festival

Motivos para a preferência do festival 
Paredes de 

Coura
Sudoeste

Afinidades musicais 44,6 21,6

Qualidade do cartaz 12,9 12,3

Qualidade da organização e das condições logísticas 6,4 5,4

Localização e ambiência do festival 22,7 26,0

Ligação afectiva ao festival 1,7 2,5

Relações de sociabilidade 10,3 25,0

Tipo de festival 1,3 6,4

Outros 0,0 1,0

Total (N) 220 170

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

A análise dos significados atribuídos pelos inquiridos aos festivais junta-se à pesquisa 
das preferências, na medida em que a sedimenta. Assim, olhando para as principais 
diferenças apontadas pelos respondentes, partindo do festival em que se encontram e 
posicionando-se face aos outros, evidenciam, no caso de Paredes de Coura, o cartaz e a 
programação, bem como as características do local de realização; no caso do Sudoeste, o 
tipo de públicos e a dimensão. Com isto, observamos uma coerência discursiva na medida 
em que mostram na diferença aquilo que evidenciaram na preferência. Isto é, há uma 
reiteração dos elementos fundamentais da preferência que se destacam enquanto únicos. 

Tabela 7.36: Enunciação das diferenças entre os festivais tendo como referência o festival frequentado 
(percentagem de casos)

Principais diferenças do festival Paredes de Coura Sudoeste

Cartaz e programação 60,8 23,5

Características do local de realização 79,7 28,4

Organização 12,9 8,8

Tipo de públicos 39,2 44,6

Dimensão 5,2 43,6

Férias e ruptura com o quotidiano 2,2 24,0

Praia 0,0 26,5

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Se acrescentarmos as auto-definições imagéticas de ambos os festivais para os inquiridos, 
poderemos ter uma base sólida de entendimento representacional dos festivais partilhada 
em uníssono, e curiosamente, pelos públicos, pelos média e pela organização, como temos 
vindo a observar. Assim, as imagens mais intensamente associadas ao festival Heineken 
Paredes de Coura são a boa música, a natureza/verde/rio e os amigos, por contraposição 
ao Sudoeste TMN onde sobressaem as imagens ligadas à boa música, à desbunda, aos 
amigos e ao sol e praia. 
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Tabela 7.37: Imagens associadas ao festival (percentagem de casos)

O que associa ao festival Paredes de Coura Sudoeste 

Boa música 58,4 41,2

Amigos 48,2 37,2

Desbunda 16,8 39,4

Natureza/Verde/Rio 51,2 1,1

Festa 26,1 28,5

Sol e praia 5,9 36,5

Liberdade/aventura/evasão 16,8 16,6

Tribos 7,3 10,5

Poeira 3,3 19,9

Álcool 12,2 22,0

Drogas 6,3 14,8

Ritual 3,6 6,9

Organização 13,2 1,8

Férias 3,3 2,9

Campismo 3,3 6,1

Publicidade e marcas 2,0 4,7

Simbólica do lugar 14,2 3,2

Maior festival de Verão 0,7 5,8

Festival alternativo 6,3 0,0

Outros 1,0 1,1

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Neste sentido, a noção de espaço rítmico apontada por Duffy (1999) enquanto “vivido” 
das experiências musicais e espaço onde músicos e ouvintes partilham a música, está even-
tualmente mais sedimentado no âmbito do Heineken Paredes de Coura. Neste ponto será 
ainda importante salientar que, apesar da boa música surgir como imagem fundamental 
para ambos os festivais, quando compelidos a avaliar a programação musical do festival, 
44% dos frequentadores do Sudoeste TMN a classificam como razoável, 10,5% como 
má e apenas 4,3% como muito boa. Por contraposição, no caso do Heineken Paredes de 
Coura, a programação é identificada como razoável por 14,9% dos inquiridos, má para 
2,3% e muito boa para 27,1%. Claro está que o qualificativo de bom é o mais recorrente 
para ambos os festivais mas, novamente, Paredes de Coura suplanta porque detém, nesse 
qualificativo, a maioria das respostas (55,4%). Isto reflecte de forma clara os factores de 
preferência que vimos anteriormente, não espantando as pontuações atribuídas ao cartaz 
pelos frequentadores do Sudoeste, na medida em que estes preferem as sociabilidades 
à música.
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Tabela 7.38: Classificação da programação musical do festival (em percentagem)

Classificação da programação musi-
cal 

Paredes de Coura 
Sudo-
este 

Péssima 0,3 0,4

Má 2,3 10,5

Razoável 14,9 44,0

Boa 55,4 40,8

Muito boa 27,1 4,3

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Tabela 7.39: Justificação da classificação da programação musical do festival (em percentagem)

Justificação da classificação da programação musical Paredes de Coura Sudoeste 

Cartaz com bandas de qualidade 39,3 22,4

Cartaz com bandas pouco conhecidas 8,9 8,3

Cartaz alternativo 11,6 0,4

Cartaz diversificado e plural 12,5 14,8

Cartaz demasiado abrangente 2,3 6,1

Cartaz menos cuidado face a edições anteriores 9,2 12,3

Cartaz pouco diversificado 5,0 4,7

Cartaz muito actual 4,3 2,9

Cartaz de fraca qualidade 0,0 4,3

Cartaz não adequado aos gostos musicais do inquirido 4,6 8,7

Cartaz parcialmente adequado aos gostos musicais do inquirido 2,3 9,7

Irrelevância do cartaz 0,0 5,4

Total (N) 303 277

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Se olharmos agora para as modalidades de frequência dos festivais temos alguns indi-
cadores, como a rede de festivais nacionais e internacionais frequentados, as redes de 
sociabilidade accionadas para a frequência dos festivais, as principais relações de sociabi-
lidade estabelecidas no festival e o período de permanência no festival. No que concerne 
à rede de festivais nacionais frequentados pelos inquiridos, no Heineken Paredes de Coura 
é importante salientar a sua presença, à excepção do próprio que aparece em primeiro 
lugar, no festival Sudoeste TMN, no Super Bock Super Rock, no Vilar de Mouros e na Ilha 
do Ermal. Por seu lado, no caso do Sudoeste TMN, aparece em primeiro lugar o festival 
Heineken Paredes de Coura, o Super Bock Super Rock, seguido por Vilar de Mouros e pelo 
festival Sudoeste TMN. Assim, neste último caso é relevante assinalar a fraca pontuação 
obtida pelo próprio festival o que, eventualmente, se prende com a natureza do line up do 
ano de aplicação do inquérito, que terá captado públicos que frequentam normalmente 
outros festivais, e com o peso histórico da implantação deste tipo de eventos em Portugal.
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Ainda no ensejo de avaliar as redes de frequência de festivais, importa-nos analisar a 
presença dos indivíduos inquiridos em festivais internacionais. Assim, os frequentadores 
do Heineken Paredes de Coura apresentam uma maior intensidade de deslocações para 
festivais similares, no espectro do pop rock no quadro europeu – quer de forma extensiva 
quer de forma intensiva. 

Figuras 7.130: Perspectivas do quadro de interacção do Heineken Paredes de Coura 2007

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Figura 7.131: Rede nacional de festivais frequentados pelos públicos do Heineken Paredes de Coura 2006 
(em número)
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Figura 7.132: Rede nacional de festivais frequentados pelos públicos do Sudoeste TMN 2006 (em número)
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Figura 7.133: Rede internacional de festivais frequentados pelos públicos do Heineken Paredes de Coura 
2006 (em número)

Figura 7.134: Rede internacional de festivais frequentados pelos públicos do Sudoeste TMN 2006 (em 
número)
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Em termos de redes de sociabilidade accionadas para a frequência dos festivais sabemos, 
portanto, que os amigos/as e os amigos/os e namorado/a assumem um peso fundamental 
no acompanhamento aos mesmos. Ora, isto vai ao encontro de todo o perfil sociabilitário e 
motivacional desenhado anteriormente face à frequência de festivais. Todavia, é importante 
assinalar o facto de, em Paredes de Coura, a percentagem de indivíduos que frequenta 
o festival sozinho ser assinalável (5,9%), bem como, a de indivíduos que o frequentam 
acompanhados pelo namorado/a /cônjuge (10,6%). 

No que toca às principais relações de sociabilidade estabelecidas no festival, não é 
irrelevante seguir Machado Pais quando este nos diz que a música popular constitui um 
campo privilegiado para a análise dos imaginários sociais (2010). Assim, pudemos obser-
var em ambos os casos a importância das relações de amizade seguidas pela diversão/
curtição/flirts. Assim, o facto de existir uma suspensão temporária do quadro identitário 
quotidiano baseada na noção de proxémia, releva a importância da assunção de uma 
identidade comum, de um saber estar, aprendido, em festival que exacerba a possibilidade 
de encetar relacionamentos na medida em que a distância face ao estranho se encurta 
fruto de uma partilha simbólica e sensual de um espaço-tempo comum. Daqui poderemos 
identificar o surgimento de grupos de afinidades constituídos sob a base de afinidades 
electivas e que podem relevar a amizade enquanto modalidade omnipresente de socia-
bilidade. No entanto, tudo isto é marcado pela efemeridade, pela criação de uma ordem 
alternativa à ordem estabelecida, redundando num quadro interaccional de excepção. 
Em tudo isto se vê a coqueteria simmeliana (1934a). Assim, o coquetear, enquanto forma 
de manifestação primordial que permite aos agentes sociais agir positivamente sobre a 
realidade, ultrapassando a natureza dilemática e de indecisão que atinge o indivíduo na 
sua existência. Permite ainda realizar uma síntese que não se atém a escolhas mutuamente 
exclusivas – mais próprias da lógica “pura” do que das realidades sociais (onde se constata 
muitas vezes a simultaneidade do sim e do não, ou a ambiguidade, como diria Lefebvre).

Tabela 7.39: Identificação das redes de sociabilidade de acompanhamento à frequência dos festivais (em 
percentagem)

Companhia no festival 
Paredes de 

Coura 
Sudoeste 

Sozinho/a 5,9 0,7

Amigos 61,7 75,8

Namorado/a 10,6 4,3

Familiares 0,0 0,4

Amigos e namorado/a 20,1 17,3

Amigos e familiares 1,7 1,4

Total (N) 303 277

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 
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Tabela 7.40: Principais relações de sociabilidade estabelecidas no festival (em percentagem)

Principais relações de sociabilidade estabelecidas Paredes de Coura Sudoeste 

Amizade 63,7 40,4

Amorosas 1,0 1,1

Diversão/Curtição/Flirts 13,2 28,5

Contactos com as bandas/música 0,7 0,0

Novos conhecimentos 3,6 11,2

Relações de familiaridade/ solidariedade 8,3 2,2

Um pouco de tudo 5,3 12,3

Relações superficiais 0,0 3,2

Nenhumas 4,0 1,1

Outras 0,3 0,0

Total (N) 303 277

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

No que toca ao período de permanência no festival, os quatro dias são o patamar base. 
Se um olhar mais distante pode cair na tentação de pensar que a realidade social é algo 
de constante, o nosso enfoque analítico revela outra realidade e isto porque a realidade 
não corresponde a uma temporalidade cíclica. O tempo nas sociedades contemporâneas 
é caracterizado pelo tempo policrónico, homogeneizado, calendarizado, que ordena o 
quotidiano. Contudo, e como salienta José Machado Pais, nas sociedades contemporâneas, 
já nem o tempo de trabalho é absoluto, nomeadamente se considerarmos a expansão do 
tempo de lazer na sociedade actual (1998). Assim, os tempos de lazer têm vindo a tornar-se 
cada vez menos isotópicos, ou seja, não apresentam as mesmas propriedades subjectivas 
mas, ainda assim, quanto menos tempo se tem, maior será a necessidade dos tempos de 
lazer fazerem a ruptura com os outros tempos. É, portanto, aqui que se insere a análise 
aos festivais, justificando-se assim a forte incidência nos quatro dias de oferta musical do 
festival. Ora, no caso do Heineken Paredes de Coura, as justificações para o período de 
permanência no festival apresentam uma linearidade consonante com a vontade a apro-
veitar ao máximo o cartaz e a programação do festival. No caso do Sudoeste TMN, pese 
embora o facto de o aproveitar ao máximo o cartaz e a programação do festival estar 
fortemente referenciado, as referências às férias e ao descanso, bem como à dependência 
das disponibilidades do grupo de amigos, não são algo que se possa desvalorizar neste 
contexto, não só pela percentagem de referências mas também pelo facto de tal estar 
alinhado com a importância das sociabilidades e das férias para estes indivíduos.
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Tabela 7.41: Período de permanência no festival

Período de permanência no festival Paredes de Coura Sudoeste 

Média 4,19 4,11

Mínimo 1,0 1,0

Máximo 8,0 10,0

Desvio padrão 1,29 1,508

Período de permanência mais frequente_4 dias 49,2% 57,0%

1 dia 2,6 7,6

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Tabela 7.42: Razões para o período de permanência no festival (em percentagem)

Razões para o período de permanência no festival
Paredes de 

Coura 
Sudo-
este 

Aproveitar ao máximo o cartaz e a programação do festival 61,7 41,9

Férias e descanso 11,9 21,7

Aproveitar o cartaz somente nos dias de interesse efectivo 2,3 2,2

Disponibilidade de tempo reduzida 10,6 11,9

Preferência por outro festival 0,3 0,0

Condições climatéricas 3,3 0,4

Envolvimento na organização e funcionamento do festival 2,3 0,7

Dependência das disponibilidades do grupo de amigos 5,9 21,3

Outros 1,7 0,0

Total (N) 303 277

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

7.4.3. Modalidades de relacionamento e apropriação 
da música nos festivais de Verão

É óbvio que a música para estes agentes sociais é uma expressão de sociabilidade e de 
socialidade. Assim, a conexão com a música está implícita nas práticas que se desenvol-
vem nos festivais e funciona, enquanto articulada com estas comunidades transitórias, 
como um espelho de si mesma devolvendo uma imagem de experiência partilhada com 
vínculos afectivos diferenciados. Assim, e quando inquiridos acerca de um posicionamento 
face aos seus gostos musicais, em Paredes de Coura temos um universo de referências 
muito direccionado para o indie e o pop rock (respectivamente 31,7% e 31,0%), que 
se distanciam claramente dos outros estilos. No Sudoeste, pelo contrário temos uma 
maior dispersão de gostos musicais onde, hierarquicamente e por ordem decrescente de 
importância, o pop rock (32,1%), o indie rock (13,4%), o reggae (9,7%) e o metal/hard 
(7,9%) figuram enquanto mais importantes. Se nos referirmos agora ao significado social 
do gosto podemos concordar com DiMaggio (1987) quando este nota que a experiência 
artística constitui um potente meio de troca interaccional, ensinando-nos a perceber que 
o gosto “é, pois, uma forma de identificação ritual e um meio de construção de relações 
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sociais (e de saber que relações não devem ser construídas). Ajuda a estabelecer redes de 
relações de confiança que facilitam a mobilização grupal e a obtenção de recompensas 
sociais como esposas desejadas e empregos prestigiantes” (Idem, Ibidem:443).

Tabela 7.43: Autodefinição dos gostos musicais dos frequentadores dos festivais (em percentagem)

Gostos musicais do inquirido Paredes de Coura Sudoeste 

Pop Rock 31,0 32,1

Indie Rock 31,7 13,4

Hip Hop/Rap 1,3 6,1

Metal/Hard 5,9 7,9

Punk/New Wave 2,5 2,5

Ska 0,0 0,4

Dark/Goth/Industrial 0,7 0,7

Electro 5,3 4,7

Trance 0,0 0,4

House 0,7 0,4

Reggae 1,7 9,7

Jazz 1,0 0,4

Blues 0,3 2,2

World Music 0,3 0,0

Bossa Nova 0,3 0,4

Soul/Funk/Disco 0,0 0,7

Drum´N´Bass 1,3 0,7

Grunge 0,0 1,1

Folk 0,3 0,4

R´N´B 0,0 0,4

80´s 0,7 0,0

Outro 14,9 15,5

Total (N) 303 277

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Dentro deste argumentário é também possível destacarmos, curiosamente, e não obstante 
o facto de se tratar de dois festivais diferentes pelo historial, pela diacronia e pela sincronia, 
que os indivíduos assinalam o pop rock como preferência mais acentuada no cômputo 
geral dos festivais. Tal poderá ser explicado através da ideia de o pop rock, derivado da 
dificuldade de definir estilos musicais particulares, se apresentar enquanto aglutinador 
geral da nova música popular. Isto relaciona-se intimamente com a classificação comercial 
perpetrada pelos mercados e com a necessidade de produzir arte com o objectivo de obter 
lucros, pelo que se tende a produzir géneros mais amplos e com fronteiras mais ténues do 
que as decorrentes da classificação ritual. Esta, contrariamente à comercial, opera-se a um 
nível societal, ao passo que, a anterior varia em importância consoante o mundo artístico 
e as indústrias de produção cultural em que nos focamos: “as classificações comerciais 
são fronteiras impostas aos trabalhos artísticos por indivíduos ou empresas que procuram 
lucros em sociedades de mercado. As classificações comerciais emergem de processos 
através dos quais os produtores segmentam os mercados em distintos nichos de trabalho 
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artístico, criando assim, com a ajuda da publicidade e de canais de mercado especializados, 
diferentes graus de conhecimento e de acesso a géneros entre diferentes segmentos do 
público. Sob estas circunstâncias, as classificações comerciais reforçam as classificações 
rituais” (DiMaggio, 1987:450). 

Dado isto, a análise aos géneros musicais referentes às bandas identificadas como 
importantes pelos agentes sociais em presença segue a mesma lógica, enfatizando o 
predomínio do pop rock. No entanto, reconhecendo os contributos de DiMaggio acima 
apresentados e as dificuldades inerentes à catalogação das bandas, dada a preponderância 
do pop rock, a análise aos “segundos lugares” recobre-se de uma maior importância. 
Ora, se em Paredes de Coura, o indie rock e o rock alternativo assumem o segundo lugar 
das preferências em termos do género das bandas referenciadas (57,1%), no Sudoeste, 
temos o electro/dança (29,6%) a música popular portuguesa (21,3%), o rock alternativo 
(19,5%) e o reggae (19,5%). Em Paredes de Coura, a importância operada pela música 
significa também um posicionamento específico face aos gostos musicais. Assim, existe 
maioritariamente uma auto-definição, em termos de gostos musicais, tendente à grande 
mistura, ao ecletismo e ainda ao que nós poderíamos designar de gosto compêndio. 

Numa lógica de géneros e subgéneros musicais, o rock assume importância determinante 
e, dentro dele, o pós- punk, o rock’n’roll, o grunge, o blues, o rock alternativo/indie rock. 
A electrónica, quando aparece, desponta numa lógica de mistura com o rock e associada 
a inovações e criatividade recentes, sinónimos de música contemporânea. Não faz sentido 
neste momento procedermos a um recenseamento exaustivo dos géneros e subgéneros 
musicais eleitos pelos entrevistados, mas é possível desde já traçar um gosto arreigado ao 
rock, havendo uma acentuação subjectiva das modalidades alternativas com que esse rock 
se pode configurar. Também no Sudoeste, a música é assumida como uma importante esfera 
de vida dos festivaleiros na modelação de uma plataforma de acompanhamento para o dia a 
dia, e, por assim dizer, uma delineadora dos estados de espírito do eu. Em termos de estilos 
e géneros musicais é de relevar a auto-identificação com o reggae, o hip hop e o electro, 
de forma mais acentuada no Sudoeste do que em Paredes de Coura. 
Eu sou uma grande mistura. Tive influências de, do meu pai, de montes de coisas diferentes. 
Mas enquadro-me um bocado na onda do pós-punk, electrónica também. Também sou um 
bocado filho da geração do tecnho e etc. Então dá-se uma mistura industrial, 80’s, por aí.
Entrevistada 1 Públicos PdC 2006, 20 anos, Feminino, Balconista, 12.º Ano de Escolaridade, 
Lisboa

Eu sou um bocado eclético mas basicamente é o rock e gótico: Bauhaus.
Entrevistado 2 Públicos PdC 2006, 47 anos, Masculino, Responsável Metalo-Mecânica, 12.º 
Ano de Escolaridade, Arganil

Acima de tudo rock.
Entrevistada 7 Públicos PdC 2006, 21 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano de Escolaridade, 
Porto

Estou ligado às artes como eu disse, estou ligado à música, à dança também….Então também 
adoro a inovação e a nova criatividade e acho que neste festival, os Fischerspooner foram 
um bom exemplo dessa nova criatividade, como é possível juntar diferentes artes e pôr uma 
nova performance em palco, muito original, muito criativa. Embora eu goste de diferentes 
géneros musicais, sou muito eclético, desde o jazz à música tradicional brasileira, ao rock 
alternativo acho que é o que me define mais, é o rock alternativo.
Entrevistado 10 Públicos PdC 2006, 36 anos, Masculino, Professor do Ensino Secundário, 
Licenciatura, Ponte da Barca
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Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, que rock alternativo, e daí posso também ir já de 
encontro à questão que me colocavas do que é isso do teu tipo de música, é tão somente, 
e única e simplesmente, música que não me deixa indiferente, eu não consigo ser mais 
específico do que isto. 
Entrevistado 9 Públicos PdC 2006, 38 anos, Masculino, Bolseiro de Investigação, Mestrado, 
Arcos de Valdevez

Gosto de punk rock, grunge e riot grrrl.
Entrevistada 13 Públicos PdC 2006, 18 anos, Feminino, Estudante, 11.º Ano de Escolaridade, 
Oeiras

Variados. Eu gosto de rock, de blues, de soul, mais nessa onda.
Entrevistado 24 Públicos PdC 2006, 35 anos, Feminino, Socióloga, Licenciatura, Évora

Rock, electro, punk.
Entrevistado 25 Públicos PdC 2006, 29 anos, Feminino, Socióloga, Licenciatura, Évora

Creio que não tenho um estilo hippie ou rastafari, ou alternativo. Penso que toda a gente 
é um pouco de tudo. Penso que sou igual.
Entrevistado 10 Públicos SW 2006, 23 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Corunha

Sei lá eu… Eu adoro uma banda que são os Led Zeppelin e eu vivo de acordo com certas 
músicas que eles fizeram, e acho que o meu modo de vida tem tudo a ver com o estilo de 
música deles e com as letras deles.
Entrevistado 11 Públicos SW 2006, 28 anos, Masculino, Barman, 12.º Ano de Escolaridade, 
Sintra

Isso não tenho dúvidas que hoje em dia é o reagge e o hip hop, são… emergiram claramente 
na Europa. O rock mantém, claro, mas… mas emergiu muito forte, nos últimos tempos, o 
reagge e o hip hop, isso num…
Entrevistada 28 Públicos SW 2006, 23 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Matosinhos

Não me defino. Acho que não me encaixo em estilo nenhum. (...) Como acordo é como 
me visto. Tanto me posso vestir de preto, como me posso vestir colorido, como me posso 
vestir todo de branco.
Entrevistado 13 Públicos SW 2006, 21 anos, Masculino, Estudante, Frequência universitária, 
Setúbal

Ai não sei, sei lá… mais, o meu estilo é mais… mais reggae, mais relax, não ligo tanto…
Entrevistada 14 Públicos SW 2006, 19 anos, Feminino, Estudante, Frequência universitária, 
Mértola

O meu estilo. Isso varia muito porque há pessoas que dizem que o estilo é maneira como 
te vestes mas, por exemplo, normalmente no reggae estão os mais hippies e agora se fores 
ver um concerto de reggae vês muita gente normal. O meu estilo é… não sei, é reggae.
Entrevistada 15 Públicos SW 2006, 21 anos, Feminino, Estudante, Frequência universitária, 
Braga

Procurar estudar os diferentes gostos musicais a partir de rótulos é algo problemático 
até porque, na maior parte das vezes, estes rótulos são imposições das próprias indústrias 
culturais. Se o pop rock, em regra, se refere à música que se encontra nos tops, o indie 
rock também não se afigura numa completa oposição ao critério do top de vendas. É 
por isto que ao analisarmos as referências às bandas mencionadas pelos inquiridos se 
verifica que as mais referidas, por exemplo nos indivíduos de Paredes de Coura, sejam 
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bandas que, ainda que vivam sob a epítome do rock alternativo/indie rock, façam parte 
dos tops de vendas, a saber, Radiohead, Arcade Fire, Bloc Party e Pearl Jam. Desta forma, 
é possível percebermos a dificuldade de abordar os gostos musicais no âmbito do rock. 
É uma questão que deve ser abordada através da pesquisa etnográfica, na relação entre 
consumidores e produtores musicais e no modo como esta relação esclarece a participação 
em contextos específicos de interacção musical (Kruse, 1993).

Num exercício complementar, tentámos ainda perceber a representação que estes agen-
tes sociais têm acerca do actual panorama musical. Uma primeira orientação localiza-se 
na percepção da vastidão e complexidade do panorama musical actual, sendo que estas 
características se inter-relacionam com o contexto alargado de globalização em que vivemos. 
Nesta perspectiva, existe uma representação que tende a ver o momento actual como 
revivalista e como uma eterna repetição de tendências passadas. Outros, destacam neste 
contexto o acesso a vários estilos de música e o aumento inegável da divulgação musical. 
Num segundo plano, os discursos dos agentes tendem também a conceber o momento 
actual como um momento de mimetismo absoluto, nomeadamente, pelo enfraquecimento 
de uma cena underground como a que existia nos anos 1980 e 1990. Há, aqui, portanto, 
um sentimento de perda de uma distintividade e de uma particularidade no caso do rock 
que funciona como raiz da sua banalização. 

O panorama musical é tão vasto. Há sempre coisas novas, coisas para descobrir, coisas velhas 
que se pode voltar a ouvir. O panorama actual musical tem tantas coisas boas como tem 
tantas coisas más. É como sempre foi e há-de continuar sempre assim!  
Entrevistada 1 Públicos PdC 2006, 20 anos, Feminino, Balconista, 12.º Ano de Escolaridade, 
Lisboa

Eu acho que tem um bocado a ver com tudo, com a globalização…. Há coisas que se 
calhar não têm muito a ver com qualidade musical, mas cada vez são mais ouvidas porque 
há interesses por trás. E acho que é pena. Se calhar há coisas com muito mais valor, com 
muito mais interesse, que deviam ser mais divulgadas mas que não são porque não têm 
tanto público. Porque o público gosta de coisas fáceis, de coisas que entram à primeira, 
mais audíveis. É isso.   
Entrevistado 2 Públicos PdC 2006, 47 anos, Masculino, Responsável Metalo-Mecânica, 12.º 
Ano de Escolaridade, Arganil

Está mais ou menos pobre. Custa-me um bocado que não haja um bocado mais de under-
ground como havia há meia dúzia de anos, nos anos 80 e 90 havia bandas e bares. Hoje 
em dia tens bandas que gravam um disco que nunca sabes bem se é a banda que o grava 
se é o produtor da grande editora que o encomenda e depois dá àquelas pessoas para elas 
começarem a tocar… e depois disso é que vão para os palcos tentar arranjar público. O 
que é uma estupidez porque devia ser exactamente ao contrário: primeiro tocas e arranjas 
público, ou não (e reformas-te e vais à tua vida) e depois é que gravas discos e os dás às 
pessoas. A esse nível acho que está exactamente ao contrário do que devia ser. 
Entrevistado 3 Públicos PdC 2006, 28 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Oliveira do Hospital

Em termos globais há sempre música boa para ouvir. Não sou muito fã dos movimentos… 
do tipo…. o novo rock. Agora veio o novo rock e as coisas são muito iguais. Vimos ontem 
um concerto de uma banda que é influência para outras, muitas, mas que arrasou, muito 
mais do que as novas que são supostamente influenciadas. Os Gang of Four. Foi fabuloso.
Entrevistado 3 Públicos PdC 2006, 28 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Oliveira do Hospital
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O mercado da música é muito pouco e o investimento também. Existe assim um fosso 
muito grande entre a procura e a oferta. Portanto, acho que devia haver mais investimento 
na música em Portugal, em português, nomeadamente no rock, porque penso que há 
bastantes bandas. 
Entrevistada 7 Públicos SWC2006, 21 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano de Escolaridade, 
Porto

Em termos gerais acho que é um bocado mau, mas se a gente souber procurar acho que 
há sempre bandas boas que se podem ouvir. 
Entrevistada 8 Públicos SWC2006, 18 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano de Escolaridade, 
Covilhã

Agora neste momento está tudo um bocadinho no hip hop, no indie… podiam começar a 
procurar outros estilos de música, punk, rock.
Entrevistada 13 Públicos PdC 2006, 18 anos, Feminino, Estudante, 11.º Ano de Escolaridade, 
Oeiras

Está muito bem, mas agora não há, não saem muitos grupos com um som novo porque 
está tudo inventado. Mas dentro de toda a quantidade de música que absorvemos, está 
bem, penso que está bem.
Entrevistado 14 Públicos PdC 2006, 44 anos, Masculino, Operador de Automação, Licen-
ciatura, Vigo

Há uma evolução positiva. Para mim, tipo, lá está, o haver festivais. Assim nós temos acesso 
a vários estilos de música e diferentes, acho que sim, que as pessoas têm apostado muito 
na divulgação e isso é importante.
Entrevistada 15 Públicos PdC 2006, 21 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Monção

Já teve piores dias, agora já se ouvem coisas mais alternativas, já aparecem lugares com 
mais condições de música ao vivo, mais exposição a nível de imprensa. 
Entrevistado 16 Públicos PdC 2006, 30 anos, Masculino, Produtor Musical, 12.º Ano de 
Escolaridade, Porto

A oferta é muito ampla, mas quando há tanta oferta há muito poucas coisas que se desta-
cam, é necessário saber escolher. Nesta altura já está tudo inventado, inovar actualmente 
é muito difícil, conseguir algo que atraia gente também.
Entrevistada 23 Públicos PdC 2006, 22 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Vigo

Eu acho que neste momento há muitas bandas, acho que as pessoas têm muita vontade de 
fazer música. Há muito voluntariado na música, há gente que faz música por puro prazer e 
que não ganha dinheiro nenhum com isso. E eu acho que isso é muito importante. 
Entrevistada 24 Públicos PdC 2006, 35 anos, Feminino, Socióloga, Licenciatura, Évora

Eu acho que em termos nacionais as novas bandas têm contribuído com uma projecção 
lá fora. Temos bandas como X-Wife e Micro Audio Waves que neste momento estão a ter 
grande projecção e são bandas nacionais. E têm sucesso.
Entrevistada 25 Públicos PdC 2006, 35 anos, Feminino, Socióloga, Licenciatura, Évora

À laia de conclusão acerca desta matéria, podemos concordar com Petersen e Kern (1996) 
que mostram que a abrangência cultural tem aumentado o que, consequentemente, faz 
aumentar o peso dos omnívoros culturais, como referimos anteriormente, onde a omni-
voricidade “combina o isolamento intelectualizado com uma tolerância relativista das 
músicas” (Sonnett, 2004:251). Coulangeon coloca mais uma vez uma questão fundamental 
a este respeito: “a postura do ouvinte «omnívoro» é estruturalmente equivalente à do 
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ouvinte «culto»? Isto seria sem dúvida não ter em muita conta a especificidade de algumas 
configurações de gostos que afloram perante a metáfora do omnívoro e do unívoro, e 
que mostram o avanço das instâncias de legitimação cultural concorrentes num domínio 
onde, ironia da história, é de alguma forma o momento onde o acesso à forma escolar 
do capital cultural se tende a generalizar e que a escola e, mais largamente, o mundo 
académico, vêem enfraquecer o seu poder de imposição das normas da legitimidade, 
precisamente nos domínios onde, como é o caso da música, este é o menos explícito, e 
onde o desajustamento do implícito cultural da escola e do implícito cultural das famílias, 
num contexto de massificação escolar, perturba os mecanismos de reprodução cultural 
em marcha na instituição escolar” (Coulangeon, 2010:105).

No entanto, subjacente ao auto-posicionamento dos inquiridos em ambos os festivais, 
encontramos uma oposição underground versus mainstream, oposição subjectiva e simbó-
lica, que corresponde às representações que os próprios frequentadores dos festivais têm 
acerca dos gostos musicais. Ora, se por mainstream entendermos o popular, o mediático, 
o massivo, e afirmamos com Machado Pais que “a cultura hegemónica é bem mais uma 
cultura de exclusão do que inclusão”1 (2010:166), o mainstream pulveriza as restantes 
manifestações musicais reservando para si o espaço primordial da acção, assumindo-se 
como a forma legítima de criação musical. Também muito por isto se observa aqui a 
lógica de funcionamento assente na ortodoxia e heterodoxia bourdianas, por demais 
evidentes aquando da reacção a este posicionamento pelos auto, e hetero, denominados 
underground, que nesta lógica se defendem reivindicando por oposição esta mesma 
autenticidade, esta mesma legitimidade.

Assim, se no Sudoeste domina o mainstream, no Paredes de Coura encontramos um 
domínio do underground. No entanto, esta dicotomia, ainda que estabeleça pólos dis-
tintos apresenta também pontos de contacto. Do lado do mainstream temos a assunção 
de artefactos musicais relacionados com os meios de comunicação de massas, nome-
adamente a MTV, ou mesmo a Internet, que os tornam disponíveis em larga escala, o 
que lhes confere uma maior possibilidade de circulação mediática e não segmentada, ao 
passo que o underground possui uma organização de produção e circulação específicas, 
geralmente ocasionadas a partir da negação do outro, o mainstream. Assim, trata-se 
de um posicionamento valorativo em que se considera que um produto underground é 
muito mais próximo da autenticidade do que o mainstream, associado a segmentos e a 
nichos de mercado. Na música popular massiva existe um conflito incito entre o sistema 
de produção e circulação em massa e o restrito. 

1 Itálicos do autor.
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Tabela 7.44: Estilos musicais das bandas de referências dos frequentadores dos festivais (percentagem de 
casos)

Estilos musicais das bandas de referência
Paredes de 

Coura
Sudoeste

Rock Alternativo/ Indie Rock 57,1 19,5

Pop/Rock 85,5 80,5

Hip Hop/Rap/R´N´B 0,7 3,6

Metal/Hard 12,9 17,3

Punk/New Wave/Ska 6,6 4,3

Dark/Goth/Industrial 12,2 1,1

Electro/Dança 12,2 29,6

Reggae 2,0 19,1

Jazz 1,0 0,0

Blues 0,3 0,4

World Music 0,7 0,0

Brasileira 2,6 1,8

Clássica 0,0 0,4

Música Popular Portuguesa 13,2 21,3

Outro 1,3 1,1

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Figuras 7.137: As dez bandas mais referenciadas nos festivais (em número)
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Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Justamente, também procurámos perceber se a música influenciava a vida. Assim, a 
larga maioria dos indivíduos considera que, de facto, a música é importante na estrutura-
ção do quotidiano (mais de 75% em ambos os casos). No entanto, no que toca às razões 
deste posicionamento, encontrámos diferenças nos posicionamentos dos públicos destes 
festivais. No caso do Festival Heineken Paredes de Coura, a primeira razão para a música 
influenciar a vida prende-se com a música enquanto elemento determinante de gostos, 
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seguida pela música enquanto elemento potenciador de estados de espírito. Na primeira 
ordem de argumentação, a música associa-se ao visual exterior e às formas de apresentação 
do eu, sendo fundamental para a determinação de estilos de vida e das chamadas tribos 
urbanas. Também se atribui à música a capacidade de aprofundar e alargar os interesses 
culturais e artísticos, numa lógica de assunção da intertextualidade desta arte, exemplifi-
cadamente, através da curiosidade que determinadas músicas despoletam face à literatura, 
poesia e cinema. Daí estarmos tão próximos, neste âmbito, das percepções que tendem 
a encarar a música como uma “maneira de ver a vida” e uma “maneira de estar”, isto é, 
das perspectivas que, no fundo, encaram a música como plataforma condicionadora dos 
gostos e atitudes face às esferas pessoais. Na segunda linha de argumentação, a música 
é responsabilizada por sensações de alegria, tristeza, nostalgia, etc., que definem a «vida 
do espírito». 

Para os frequentadores do Festival Sudoeste TMN, invertem-se as posições, sendo inte-
ressante referir ainda que, para ambos os festivais, a terceira razão mais apontada, com 
igual número de referências, se relaciona com a música enquanto banda sonora do eu. 
Para os nossos propósitos analíticos, importa reter este significado, isto é, a música como 
um acompanhamento indissociável das diferentes fases de vida e dos acontecimentos que 
pautaram as referidas fases. Assim, a música é um apêndice fundamental de identidade e, 
como diria Goffman (1993), da representação dramática que efectuamos no quotidiano, 
pois a nossa essência como actores sociais encontra nela uma expressividade única e não 
passível de ser comportada por outra forma artística. No que concerne aos indivíduos 
que negam a influência da música na vida quotidiana, as justificações centram-se para os 
inquiridos em ambos os festivais no facto de a música não influenciar o curso das relações 
sociais, seguida, em Paredes de Coura, pela música como mera forma de diversão e, no 
Sudoeste, pelo facto de a vida ser a pedra de toque dos gostos musicais e não o inverso. 

É assim, para mim, a minha vida sem música não teria muito sentido, porque eu acho que, 
sei lá, acordo e apetece-me ouvir música, e adormeço sempre a ouvir música também. É 
essencial, essencial.
Entrevistada 20 Públicos PdC 2006, 19 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano, Penafiel.

Sabes que isso, para além de ser a minha, a minha profissão, é a minha cruz. Entendes? 
Porque está sempre a andar comigo. Está-me sempre a chatear a cabeça, percebes? O que 
é bom! E há-de ficar cá até ao fim.
Entrevistado 18 Públicos PdC 2006, 31 anos, Masculino, Músico, 12.º Ano, Tavira

É bastante importante. Tenho uma banda. [risos] Faço letras, escrevo. Portanto, a música 
é… uma grande parte da minha vida.
Entrevistado 19 Públicos PdC 2006, 22 anos, Masculino, Ajudante de Farmácia, 12.º Ano, 
Camarate

Acho que como toda a gente tenho… músicas para todas as alturas. Se estou deprimida, 
ouço determinado tipo de música. Se estou contento, ouço outra. E isso sabe-me bem.
Entrevistada 23 Públicos PdC 2006, 23 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano, Miranda do Corvo.



1274

Eu acho que a importância que a música tem, pelo menos para mim, é identificar-me muitas 
vezes com as letras, ah… as formas de, mesmo, dos grupos de estar e de se posicionarem, 
talvez de se vestirem e tudo isso. E daquilo que sentem e que transmitem nas letras é um 
pouco, acho que é um pouco, influencia um pouco, ah… Influenciou-me sem dúvida a forma 
também como eu, como eu encarei, como eu descobri por exemplo outros grupos, como 
eu descobri, ah… determinados escritores. Porque houve músicos que me fizeram… Por 
exemplo, foi através dos Joy Division que eu conheci o Kafka, estás a perceber? Porque sabia 
que o Ian Curtis gostava muito de Kafka, e eu peguei no Kafka, se calhar o Artaud também, 
o Baudelaire…. Pronto, uma série de autores. Não quer dizer que eu goste particularmente 
de todos. O Kafka, adoro. Deu-me também essa visão… Entrevistado 24 Públicos PdC 2006, 
33 anos, Masculino, Jornalista, Licenciatura, Lisboa.

É bastante importante. Acaba por não ser só a música mas é uma maneira de ver a vida, é 
uma maneira de estar. Acho que logo daí começas a ter ideias. As músicas também trans-
mitem uma série de mensagens e daí podes tirar muita coisa. 
Entrevistada 1 Públicos PdC 2006, 20 anos, Feminino, Balconista, 12.º Ano de Escolaridade, 
Lisboa

Muitas vezes, quando se estudam os consumos musicais, e como aconteceu connosco, 
presume-se à partida que eles serão significantes, em termos identitários, para quem os 
consome. Ora, assim, um dos principais perigos em se interrogar as pessoas acerca da 
importância da música reside no facto de se assumir desde o início que a música é ver-
dadeiramente significante, o que poderá levar a um certo enviesamento dos resultados, 
nomeadamente, porque muitos dos consumos musicais podem ser relacionados com a 
rotina e o usufruto momentâneo. Assim, segundo Christina Williams, “a música deve ser 
perspectivada apenas como uma parte do conjunto mediático que dá cor à vida e pode-
se ter tornado menos significante em termos de construção de identidades ou como um 
meio de investimento emocional” (2001:228). No entanto, e concordando com Williams, 
nesta Dissertação houve o cuidado de minorar esta condicionante na medida em que se 
procedeu a uma selecção de festivais que têm a música como elemento fundador, tal como 
aconteceu com os espaços de divulgação e fruição musical apresentados anteriormente. 
São festivais de Verão, mas são também festivais de música. Se actualmente é possível 
observar um acréscimo de indivíduos que vivem o festival além da música, a verdade é que 
estas iniciativas não sobreviveriam sem a sua oferta musical. Estes indivíduos acampam nos 
festivais e não em outro lugar, seleccionam estes acontecimentos em detrimento de outros. 

A música é um estado de espírito, música consegue-te mudar o estado de espírito de um 
momento para o outro num curto espaço de tempo. A música ocupa uma parte muito 
importante da minha vida, muito importante.
Entrevistado 5 Públicos SW 2006, 32 anos, Masculino, Delegado Comercial, 12.º Ano de 
Escolaridade, Olhão

Companhia. Sempre, sempre… é aquela companhiazinha mesmo quando estás sozinha, 
ligas a rádio…
Entrevistada 6 Públicos SW 2006, 22 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Leiria

Para mim é a vida, é uma necessidade, uma primeira necessidade do ser humano.
Entrevistado 7 Públicos SW 2006, 25 anos, Masculino, Animador de Rua, 9.º Ano de Esco-
laridade, Palmela

Acho que tem uma cotação alta na minha vida. Eu faço muita coisa todos os dias a ouvir 
música, por isso é muito importante na minha vida a música.   
Entrevistado 9 Públicos SW 2006, 33 anos, Masculino, Designer, Licenciatura, Ourique 
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Creio que é o mais importante, desde sempre que gosto de música. Há gente que não gosta 
de música mas eu escuto música toda a minha vida. É muito importante.
Entrevistado 10 Públicos SW 2006, 23 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Corunha

É assim, já houve anos em que… em que a música tinha uma grande importância, nome-
adamente, nos primeiros anos em que vínhamos mesmo por causa da música, ah… nestes 
últimos dois anos a música já não tem assumido uma importância tão grande como nos 
anos anteriores porque os cartazes na nossa opinião, pronto, têm vindo a piorar.
Entrevistado 24 Públicos SW 2006, 29 anos, Masculino, Comerciante, 12.º Ano de Escola-
ridade, Lisboa

O lugar da música? Pá, digamos que… em termos de prioridades… terceiro lugar.
Entrevistado 27 Públicos SW 2006, 27 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Guarda

Eu acho que a música é como um amigo próprio de cada pessoas, cada pessoa tem os 
seus gostos e… e é facilmente descrita pela música que ouve, e acho que é por isso que 
há tanta diversidade na escolha das pessoas, uma coisa própria de cada pessoa, do gosto 
de cada pessoa.
Entrevistado 28 Públicos SW 2006, 20 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Porto

Acho que esses grupos acabam por se formar naturalmente, porque as pessoas que bus-
cam certos tipos de música acabam por se encontrar através disso, acho que não… não é 
propriamente os grupos que vão ao encontro desse tipo de música mas sim as músicas que 
puxam pessoas diferentes que buscam esse tipo de sensações nesse estilo de música, acho 
que é um bocado por aí.
Entrevistado 29 Públicos SW 2006, 19 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Porto

Aí tenho que, possivelmente, separar em duas fases: uma fase até terminar o meu curso, 
em que havia possibilidade de poder andar da forma que eu queria, sem duvida nenhuma, 
e o visual exterior era extremamente importante, era o primeiro cartão de visita que eu 
tentava carregar comigo era, sem duvida nenhuma, a forma como me vestia etc.. Hoje em 
dia é mais pessoal e tento apenas nestes eventos deixar transparecer um pouco mais daquilo 
com que eu me identifico. Porque me sinto mais à vontade…e basicamente é isso. No dia 
a dia, hoje em dia, a forma como eu passo essa mensagem, com aquilo que me identifico, 
na minha postura, sem dúvida nenhuma. Não tanto a nível de visual mas sim de postura 
no dia a dia e de música que partilho, de valores, também, e de frequentar determinados 
sítios apenas, não andar na “enchurrada”, etc..
Entrevistado 9 Públicos PdC 2006, 38 anos, Masculino, Bolseiro de Investigação, Mestrado, 
Arcos de Valdevez

É muita. A música é um estado de espírito.
Entrevistado 13 Públicos PdC 2006, 18 anos, Feminino, Estudante, 11.º Ano de Escolaridade, 
Oeiras

90%: trabalho, lazer e descontracção
Entrevistado 16 Públicos PdC 2006, 30 anos, Masculino, Produtor Musical, 12.º Ano de 
Escolaridade, Porto

Estilo de vida não, mas é mais um estado de espírito.
Entrevistado 19 Públicos PdC 2006, 33 anos, Masculino, Ilustrador, Licenciatura, Lisboa
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Tabela 7.45: Influência da música na vida (em percentagem)

Influência da música na vida Paredes de Coura Sudoeste 

Sim 77,7 77,6

Não 22,8 22,4

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Tabela 7.46: Motivos pelos quais a música influencia a vida (em percentagem)

Motivos para a influência da música na vida Paredes de Coura Sudoeste 

Música enquanto elemento determinante de gostos 40,9 30,4

Música enquanto elemento potenciador de estados de espírito 29,8 37,4

Música enquanto banda sonora do eu 18,7 18,7

Música enquanto profissão 3,4 1,4

Música como potenciadora de consumos 0,0 1,9

Música enquanto referência de lazer e convivialidade 5,1 7,0

Música enquanto veiculo de discussão social e politica 1,7 3,3

Outro 0,4 0,0

Total (N) 235 214

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Tabela 7.47: Motivos pelos quais a música não influencia a vida (em percentagem)

Motivos para a não influência da música na vida Paredes de Coura Sudoeste

Música como mera forma de diversão 25,4 8,8

O ciclo etário não permite procurar identidade na música 6,0 5,3

A vida influencia os gostos musicais e não o inverso 16,4 24,6

A música que ouve é muito abrangente para influenciar a vida 17,9 21,1

Ouve música esporadicamente 3,0 0,0

Música não influencia as relações sociais 31,3 36,8

Outro 0,0 3,5

Total (N) 67 57

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Estamos perante o complexo domínio da atribuição de significados, sendo este um 
resultado do processo de socialização e tendo inerente a perpetuação da dominação na 
medida em que na aprendizagem social são definidos os «verdadeiros» e «legítimos» 
estilos de música e formas de valorização da música. Por isso, a interpretação que fazemos 
da música que ouvimos advém também da socialização relativa à dominação, sendo que 
a preferência por música «alternativa» pode ter subjacente o facto de a ela estar ligada a 
ideia de resistência à dominação, à autoridade e às regras estabelecidas em termos musicais. 
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7.4.4. Perfis de fruição musical nos festivais de Verão

Através da análise de correspondências múltiplas, identificamos agora os cinco perfis 
construídos a partir dos 580 inquéritos aplicados aos públicos dos festivais, que dividem 
a população em novatos, ritualistas, veraneantes, conviviais e aficionados, através de 
um cruzamento entre questões activas e questões ilustrativas. As primeiras encerram os 
motivos para a vinda ao festival (no caso, Heineken Paredes de Coura e Sudoeste TMN 
2006), os motivos para a preferência de um festival, as diferenças entre o festival em que 
são inquiridos e outros, as imagens que associam ao festival, o tempo de permanência no 
festival, as relações de sociabilidade estabelecidas no festival e a avaliação da programação 
musical do festival. As questões ilustrativas incidem sobre os seguintes eixos: primeira 
vez que vem ao festival, gostos musicais (através da identificação de estilos musicais e de 
bandas), as características sociográficas e o festival associado (o festival onde os indiví-
duos foram inquiridos). Será importante reforçar, a este nível, que se tratam de perfis de 
fruição musical, cruzando todo um conjunto de variáveis determinantes mas sobretudo 
relevando que a fruição apela para um «gozar subjectivo», implicando o accionamento 
da pluralidade dos sentidos humanos. 

Assim, e não obstante a prevalência da análise estatística na obtenção destes perfis, 
não descuramos que os sinais identitários dos agentes sociais se assumem fundamentais 
na configuração das cenas festivaleiras. Esses sinais são largamente fluídos e indefinidos 
e, enquanto complexos processos societais, só são passíveis de uma abordagem mais 
completa quando complementada com uma pesquisa etnográfica. Mais que fazer uma 
ilação dos modos de vida dos festivaleiros a partir de uma cultura dominante (de gerações 
ou de classes), parece ser preferível estarmos prioritariamente abertos a uma análise dos 
modos de vida, partindo dos seus pequeníssimos mecanismos e das estratégias quotidia-
nas, tentando perceber como são investidos e quais são as suas possíveis evoluções ou 
generalizações: “é esta forma de olhar a sociedade, através do quotidiano dos jovens, uma 
condição necessária para uma correcta abordagem de alguns dos paradoxos da juventude, 
embora não suficiente” (Pais, 1990:164).
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Figura 7.136: Novatos, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das característi-
cas dominantes 

25 % Novatos

Motivos para vir ao festival

Motivos para a preferência de um festival

Diferenças entre este festival e outros

O que associa ao festival

Permanência no festival

Relações de sociabilidade estabelecidas

Programação musical do festival

Primeira vez que vem ao festival Sim. (67,61%; VT= 5.38)

Gostos musicais
Electro (10,56%; VT= 3,07) 
Música Portuguesa (19,01%; VT= 3,75)

Características sociográficas Espanhóis (11,27%; VT=5,11)

Festival associado

Questões activas

Legenda: Grau de sobre-representação - Mais 
elevado; Muito significativo +; Muito significativo; 
Significativo. As percentagens apresentadas são 
relativas à modalidade na classe. VT - Valor-Teste

Questões ilustrativas

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Posto isto, descrevendo agora os perfis definidos, encontramos para o perfil novatos, 
que abrange 25% da amostra, o que constitui aproximadamente 145 agentes sociais, 
um posicionamento claro de estreia no festival, por gostos ligados à música portuguesa 
e ao electro, destacando-se a presença de agentes sociais de nacionalidade espanhola e 
podemos avançar com a identificação destes agentes sociais em termos de pertença ao 
Heineken Paredes de Coura de forma mais intensa. Não sendo isto óbvio através da leitura 
que se apresenta de seguida, podemos, no entanto, e através cruzamento com os regis-
tos de observação directa e com as entrevistas realizadas no recinto e nas imediações do 
festival, inferir isto, dado que esses elementos empíricos corroboram este entendimento. 
Também estamos perante agentes sociais que, e sobretudo no Sudoeste TMN, se estreiam 
no festival assumindo-o como uma espécie de rito de passagem para a vida adulta. 

Depende do festival. Este não o conhecia, mas como choveu os planos foram alterados. É 
um sítio muito bonito, podíamos ter tido uns dias bonitos, mas assim não pudemos desfrutar 
da natureza. Mas sim, a música é o principal.
Entrevistado 22 Públicos PdC 2006, 23 anos, Masculino, Desempregado, Licenciatura, Vigo

Vim porque me apetecia vir a um festival fora de Espanha porque já vai sendo hora. E penso 
que este está muito bem organizado, muito bons concertos, estou a gostar muito.
Entrevistado 10 Públicos SW 2006, 23 anos, Masculino, Estudante, Frequência Universitária, 
Corunha

Para já foi a primeira vez. Por curiosidade, principalmente, falam-me sempre super bem, 
então este ano decidi vir. [de que te falavam?] Sobre os espectáculos, que eram maravilha, 
o parque de campismo. Tudo. O convívio, a amizade. E é Verão, pronto.
Entrevistado 12 Públicos SW 2006, 19 anos, Masculino, Funcionário dos Correios, 12.º Ano 
de Escolaridade, Olhão.
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Porque tem muitas bandas que eu gosto, porque vim com amigos meus, foi por isso.
Entrevistada 23 Públicos SW 2006, 19 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Oeiras.

O segundo grupo, os ritualistas, constituem 3% da amostra o que corresponde aproxi-
madamente a 17 indivíduos. Sabemos que o fulcro da interacção social reside na emissão 
de sinais e de gestos que são de natureza fundamentalmente simbólica, ou seja, têm um 
significado claro e coerente, porque fundados numa matriz cultural comum, no curso das 
múltiplas actividades da interacção humana. A complexa teia de interacções que desen-
volvemos é mediada por rituais, cerimoniais estabelecidos para organizar e dar coerência 
à interacção. Muitos dos rituais têm um referente dionisíaco, que no nosso caso poderão 
ser os festivais. A ritualização é assim um comprometimento social que nos transmite a 
inelutável segurança ontológica necessária para o curso do quotidiano e o sentimento de 
integração numa communitas. 

Figura 7.137: Ritualistas, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das caracterís-
ticas dominantes 

3 % Ritualistas
Motivos para vir ao festival

Motivos para a preferência de um festival

Diferenças entre este festival e outros Dimensão. (37,5%; VT=3,23)

O que associa ao festival
Drogas. (87,50%; VT=9,77)
Álcool. (68,75%; VT=7,73)
Ritual. (31,25%; VT=3,48)

Permanência no festival

Relações de sociabilidade estabelecidas

Programação musical do festival

Primeira vez que vem ao festival

Gostos musicais Reggae. (25,00%; VT=2,46)

Características sociográficas

Festival associado

Questões activas

Legenda: Grau de sobre-representação - Mais elevado; 
Muito significativo +; Muito significativo; Signifi-
cativo. As percentagens apresentadas são relativas à 
modalidade na classe. VT - Valor-Teste

Questões ilustrativas

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Dentro deste entendimento, nomeámos este perfil como pertencente aos ritualistas, 
sendo que os agentes assinalam, enquanto elementos principais associados ao festival, 
as drogas, como categoria mais representada, o álcool e o próprio ritual. A dimensão é a 
principal diferença apresentada por agentes sociais para demarcar o festival que frequentam 
dos outros festivais portugueses, assinalando ainda gostos musicais marcados pelo reggae, 
o que implica duas questões. Por um lado, este estilo musical tem sofrido uma recente 
expansão e exposição mediática que o tornaram primeiramente num hype e agora num 
consumo claramente associado a festivais de Verão, à praia, ao sol e ao mar. Por outro 
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lado, o facto de estes agentes sociais referenciarem este estilo musical como significativo 
nas suas representações faz-nos pensar que podemos encontrar estes agentes no festival 
Sudoeste TMN, na medida em que, não só a sua localização remete para o imaginário de 
praia, sol e mar, mas também por este ser um festival que aposta claramente neste estilo 
musical, cujo expoente é o facto de ter um palco especificamente direccionado para a 
apresentação de projectos ligados a estas sonoridades (palco Positive Vibes).

É completamente uma vida paralela. Até porque depois da festa aqui normalmente há 
sempre festas pequeninas no parque de campismo. Então sais daqui, muitas vezes até saio 
daqui antes de acabar o som porque sei que lá também há, e é muito bom.
Entrevistada 6 Públicos SW 2006, 22 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Leiria

É um ritual de férias de ano para ano. Aliás, eu até tenho um colega que há cerca de três 
anos vem connosco também e nunca soube o cartaz, e vem e às vezes descobre as ban-
das que vão tocar e isso, por isso não… combinamos sempre antes de saber os cartazes 
ou mesmo depois dos cartazes já terem saído, mas mesmo nós não sabendo os cartazes, 
combinamos qualquer coisa.
Entrevistado 24 Públicos SW 2006, 29 anos, Masculino, Comerciante, 12.º Ano de Escola-
ridade, Lisboa

Eu vim ao festival porque há grandes bandas de reggae, e é o que eu gosto, por isso vim 
ver. (...) A primeira vez que vim cá adorei mesmo, veio Gentleman e eu queria ver, ganhei o 
bilhete e vim para aí. O ano passado estava grande cartaz de reggae e tinha que vir, tinha 
mesmo de estar aqui. E este ano é a mesma coisa.
Entrevistada 15 Públicos SW 2006, 21 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Braga

Porque gosto de música, pelo ambiente, pela curte. [E o que é isso “curte”?] É estar com 
os amigos, apreciar momentos destes como estamos a viver agora, comer um hambúrguer 
do McDonalds. É isso tudo. São as coisas mais simples.
Entrevistado 18 Públicos SW 2006, 29 anos, Masculino, Técnico de gestão operacional num 
aeroporto, Frequência Universitária, Olhão.

 O terceiro perfil, os veraneantes, abarca 16% da amostra o que perfaz aproxi-
madamente 93 indivíduos. Este perfil é definido pelo substantivo veraneante dado que, 
em mais que uma categoria, os valores mais significativos incidem sobre a categoria sol 
e praia. Assim, enquanto motivos para a frequência do festival, apresentam o sol e a 
praia, o convívio com os amigos e o cartaz e o programa. Em termos de motivos para a 
preferência do festival, a localização e ambiência e as relações de sociabilidade aparecem 
como os elementos mais destacados. Por outro lado, quando é pedido um posicionamento 
que diferencie este festival dos outros, a praia surge como o elemento mais significativo. 
Assim, não espanta que sol e praia, poeira e álcool apareçam ao mesmo nível enquanto 
imagens referenciadoras do festival. 
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Figura 7.138: Veraneantes, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das caracte-
rísticas dominantes 

16 % Veraneantes

Motivos para vir ao festival
Praia e sol (13,33%; VT=4,01).
Convívio com amigos (23,33%; VT=3,04).
Cartaz e programa (7,78%; VT=3,00).

Motivos para a preferência de um festival Localização e ambiência (34,44%; VT=3,92). 
Relações de sociabilidade (23,33;%; VT=2,86).

Diferenças entre este festival e outros Praia (21,11%; VT= 4,56).
Férias, ruptura quotidiano (15,56%; VT= 4,00).

O que associa ao festival

Sol e praia (26,67%; VT=7,67).
Poeira (27,78%; VT=8,07).
Álcool (21,11%; VT=5,26).
Liberdade/Aventura/Evasão (18,89%; VT=4,84). 
Desbunda (31,11%; VT= 4,35).
Drogas (21,11%; VT=4,75).

Permanência no festival

Relações de sociabilidade estabelecidas

Programação musical do festival

Primeira vez que vem ao festival Não. (72,22%; VT=4,08)

Gostos musicais

Características sociográficas

Festival associado Sudoeste TMN 2006.(95,56%; VT=10,55)

Questões activas

Legenda: Grau de sobre-representação - Mais elevado; 
Muito significativo +; Muito significativo; Significativo. 
As percentagens apresentadas são relativas à modalidade 
na classe. VT - Valor-Teste

Questões ilustrativas

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Dado que, em termos de festival associado, o Sudoeste TMN aparece claramente como 
o mais representado, apraz dizer que há por parte da organização do festival o reconhe-
cimento de que estas características funcionam como elemento fundamental para uma 
parte do seu público operar a sua escolha. Tal é por demais evidente quando na última 
edição deste festival se divide a oferta sob o slogan “Vens ver ou vens viver?”. Assim, 
reconhecem que há indivíduos que frequentam o festival apenas pelas vivências que este 
permite e indivíduos que, não podendo dizer que descartam completamente a questão 
das vivências, atribuem uma certa importância à oferta em termos de espectáculos. Ainda 
neste perfil, e paradoxalmente, porque apesar de nele o cartaz aparecer como motivo 
para a vinda ao festival, este é avaliado como razoável e mau de forma muito significativa. 
Por outro lado, é também de assinalar que estes indivíduos são recorrentes no festival.  

Primeiro saudades do festival, porque foi dos primeiros festivais a que fui. Depois, sei lá… a 
música e disponibilidade também. Sei lá… acima de tudo a praia, porque adoro esta praia, 
acima de tudo música, a diferença de tipos, de estilos de música, e nada mais.
Entrevistado 7 Públicos SW 2006, 25 anos, Masculino, Animador de Rua, 9.º Ano de Esco-
laridade, Palmela
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Olha porque eu já tinha cá vindo e gostei muito do ambiente, não foi tanto pelas bandas 
este ano foi mais pelo ambiente.
Entrevistada 20 Públicos SW 2006, 25 anos, Feminino, Trabalhadora Estudante, Frequência 
Universitária, Lisboa

Olha, basicamente vamos à praia e depois vimos aqui para os concertos.
Entrevistada 20 Públicos SW 2006, 25 anos, Feminino, Trabalhadora Estudante, Frequência 
Universitária, Lisboa

Eu conheço dois festivais de Verão, conheço Vilar de Mouros e este, mas ao Sudoeste venho 
com mais regularidade, porque nunca dá para desistir. O Sudoeste é um festival que para 
mim é diferente, é um festival que é mais um marco de passar o Verão, de estar na praia, 
portanto, há aqui uma diferença importante entre Vilar de Mouros, por exemplo, enquanto 
que aqui tu estás no Sudoeste, tens a música, tens praia e tens uma série de coisas para 
fazer; em Vilar de Mouros não tens isso, tens o rio mas aquilo tende a clusterizar (concentrar) 
muito mais numa parte, aqui como tens estas vertentes todas diferentes é um incentivo 
adicional a vir para cá.
Entrevistado 26 Públicos SW 2006, 26 anos, Masculino, Monitor Informático, Frequência 
Universitária, Braga

Praia… aqui no recinto dou voltas para saber o que é que se passa, vou às barraquinhas…
Entrevistada 6 Públicos SW 2006, 22 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, Leiria

Música boa, convívio fantástico, praia, ar livre, tudo.
Entrevistada 3 Públicos SW 2006, 30 anos, Feminina, Comerciante, 12.º Ano de Escolari-
dade, Faro

O quarto perfil, que designámos como conviviais, abarca 26% da amostra, o que marca 
aproximadamente um total de 151 indivíduos. Neste perfil, falamos de indivíduos que apon-
tam como motivo significativo de vinda ao festival as férias e que apresentam como razões 
para a preferência do festival, as relações de sociabilidade. A dimensão é, por seu lado, 
a principal diferença apontada por estes agentes sociais entre o festival que frequentam 
e os restantes festivais portugueses. É ainda importante assinalar a grande homogenei-
dade que figura no campo das imagens associadas ao festival. Assim, no mesmo plano, 
situam os amigos, a festa, o sol e a praia, a boa música e a desbunda, enquanto imagens 
relevantes. Para este perfil é ainda interessante assinalar que, ao contrário dos anteriores, 
há um destaque significativo à presença no festival durante quatro dias.

Bem, estou de férias, vim cá passar um bom momento.
Entrevistado 22 Públicos SW 2006, 19 anos, Feminino, Estudante, Frequência Universitária, 
Oeiras

Pela praia que é bonita, porque não tinha nada para fazer este fim-de-semana e porque 
estou de férias.
Entrevistado 1 Públicos SW 2006, 25 anos, Trabalhador Estudante, Frequência Universitária, 
Málaga

Pela boa onda do pessoal, curtir, ouvir música, praia, umas mini férias de Verão.
Entrevistada 3 Públicos SW 2006, 30 anos, Feminina, Comerciante, 12.º Ano de Escolari-
dade, Faro
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Por outro lado, este perfil é composto, em termo sociográficos, de forma significativa, 
por indivíduos que não trabalham (indivíduos que têm como principal actividade o estudo) 
e são marcados pela juvenilidade, isto é, os intervalos etários 14-17 anos e 18-22 anos 
assumem valores significativos. Finalmente é importante assinalar que o festival associado 
a este grupo é, de forma muito significativa o Sudoeste TMN. 

Figura 7.139: Conviviais, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das caracterís-
ticas dominantes 

26 % Conviviais
Motivos para vir ao festival Férias (16,00%; VT=2,69).

Motivos para a preferência de um festival Relações de sociabilidade (28,00%; VT=5,88).

Diferenças entre este festival e outros

Dimensão (26,00%; VT=7,02). 
Tipo de públicos (28,67%;VT=4,97). 
P r a i a  ( 1 4 , 6 7 % ;  V T = 3 , 5 5 ) . 

Férias, ruptura quotidiano (8,00%; VT=2,40).

O que associa ao festival

Amigos (39,33%; VT=7,48).
Festa (52,67%; VT=8,21).
Sol e praia (18,00%; VT=5,04).
Boa música (25,33%; VT= 7,12).
Desbunda (17,33%; VT=4,47).

Permanência no festival 4 dias (63,33%; VT=2,88).

Relações de sociabilidade estabelecidas

Programação musical do festival

Primeira vez que vem ao festival

Gostos musicais

Características sociográficas 14-17 (10,00%; VT=2,74), 18-22 (53,33%; VT=2,78).
Não trabalha (63,33%; VT=2,44).

Festival associado Sudoeste TMN 2006 (62,00%; VT=3,97).

Questões activas

Legenda: Grau de sobre-representação - Mais elevado; 
Muito significativo +; Muito significativo; Significativo. As 
percentagens apresentadas são relativas à modalidade na 
classe. VT - Valor-Teste

Questões ilustrativas

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

Finalmente definimos o perfil, aficionados, que abarca a maior percentagem de agentes 
sociais - 31%, correspondendo a aproximadamente 180 agentes sociais. Em termos de 
festival está associado ao Heineken Paredes de Coura 2006, evidenciando, em termos de 
motivos para a preferência de um festival, as afinidades musicais e a qualidade do cartaz. 
Quando questionados acerca dos motivos para a frequência do festival, os respondentes 
incluídos neste perfil assinalam, de forma muito significativa, o cartaz e o programa, e o 
perfil do próprio festival, isto é, o facto de este ser um festival de música alternativa. Por 
outro lado, quando questionados acerca das diferenças entre este festival e os demais, o 
seu posicionamento recai de forma muito relevante no cartaz e na programação.
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Em termos de imagens associadas ao festival exibem-se, de forma muito significativa, a 
boa música, natureza/verde/rio e as características do local. Em termos de permanência no 
festival encontramos de forma muito significativa os três dias e de forma significativa seis 
dias, numa lógica de aproveitar ao máximo o festival e as condições climatéricas. Relati-
vamente às relações de sociabilidade estabelecidas podemos evidenciar a amizade, ainda 
que apareça de forma significativa o facto de existir uma ausência deste tipo de relações. 

Figura 7.140: Aficionados, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das caracte-
rísticas dominantes 

31 % Aficionados

Motivos para vir ao festival

Cartaz e programa (78,02%; VT=6,53).
Perfil do festival (6,04%; VT=4,58).
Ambiente de liberdade (19,78%; VT=2,83).
Ritual de frequência (7,69%; VT=2,77).

Motivos para a preferência de um festival Afinidades musicais (47,80%; VT=8,02).
Qualidade do cartaz (17,03%; VT=3,90).

Diferenças entre este festival e outros Cartaz e programação (28,02%; VT=5,03).
Características do local (51,10%; VT=8,90).

O que associa ao festival

Boa música (35,71%; VT=6,02).
Natureza/Verde/Rio (19,78%; VT=5,08).
( C a r a c t e r í s t i c a s  d o  l o c a l . ) 

Simbólica do lugar (12,09%; VT=3,79).
Amigos (11,54%; VT=3,59).
Organização (10,44%; VT=3,52).

Permanência no festival

6 dias (13,19%; VT=2,55).
Aproveitar ao máximo (60,44%; VT=2,59).
3 dias (18,13%; VT=3,66).
Condições climatéricas (4,40%; VT=2,55).

Relações de sociabilidade estabelecidas Amizade (65,93%; VT=4,29).
Nenhumas (5,49%; VT=2,59).

Programação musical do festival
Muito boa (36,26%; VT= 8,43):
- Cartaz alternativo (14,84%; VT=5,40).
- Bandas de qualidade (44,51%; VT=4,52).

Primeira vez que vem ao festival Não (69,78%; 5,69).

Gostos musicais Indie rock (36,81%; VT=5,15).

Características sociográficas

Trabalha (47,25%; VT=3,44).
Técnicos (19,23%; VT=3,05), Especialistas (19,23%; 2,58).
Pós-graduação (mestrado) (4,95%; VT=2,56).
Curso superior (29,67%; VT=2,55).

Festival associado Heineken Paredes de Coura (91,76%; VT=13,90).

Questões activas
Legenda: Grau de sobre-representação - Mais elevado; Muito 

significativo +; Muito significativo; Significativo. As percentagens 
apresentadas são relativas à modalidade na classe. VT - Valor-Teste

Questões ilustrativas

Fonte: Base MUSICULT_inquérito_FESTIVAIS_Sudoeste&Paredes de Coura_2006 

O posicionamento face à programação musical do festival é, sem margem de dúvidas, 
muito positivo. Isto é, classificam a programação como muito boa, dado que o cartaz do 
Festival é tido como “alternativo”. Se a isto juntarmos o facto de os gostos musicais se 
situarem de forma muito significativa na esfera do indie rock também podemos adiantar 
que existe, por parte destes agentes sociais, uma fidelização ao Festival pois, de forma 
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muito expressiva, nos dizem que não é a primeira vez que a ele vêm. Os conceitos de 
«omnívoro» e «unívoro» apoiam a investigação acerca da extensão e da inclusividade dos 
gostos neste caso (Sonnett, 2004), pois a sua incidência é no rock alternativo, mas fun-
dado num ecletismo musical cultivado. Situamos neste perfil, e de forma complementar, 
os extratos seguintes decorrentes das entrevistas aplicadas no Festival. Assim, em termos 
de estilos musicais, existe a persistente valorização, por parte dos entrevistados, de um 
gosto eclético e variado por dificuldades de compartimentação e por todos os simplismos 
redutores que essa própria compartimentação implica. Outra tendência de estilo frequente 
nestes entrevistados situa-se na apetência por novidades, isto é, a abertura a possibilidades 
de experimentalismo e de busca de novas sonoridades. Poderemos assim, adiantar que “a 
análise estatística da evolução da estrutura social dos gostos deixa largamente escapar a 
heterogeneidade das significações ligadas à diversidade das experiências de escuta musi-
cal”, pois para Coulangeon, “o ouvinte «omnívoro» não é somente um ouvinte eclético. 
Ele é também um ouvinte heterogéneo, que pode, no quotidiano, combinar a escuta dis-
traída e relativamente indistinta dos fluxos musicais despejados pelos canais da indústria 
da cultura e dos média, e das formas mais atentas – e frequentemente mais activas – de 
escuta e de participação em outros tipos de reportórios. Considerar estes diversos tipos 
de experiência como igualmente característicos das orientações culturais dos indivíduos e 
dos grupos conduz irremediavelmente a enganar-se sobre o poder igualizador da cultura 
de massa e sobre o enfraquecimento pretendido das dimensões culturais e simbólicas das 
clivagens sociais” (Coulangeon, 2010:105).

De qualquer modo, a música indie, pelo seu conceito de independência, pelas posturas 
das bandas que lhe estão associadas e pela mensagem, acaba por ser, à falta de uma 
melhor designação, o estilo musical mais referido. Não deixa de ser curioso apontar a 
auto-referência em termos de bandas, onde temos duas tendências marcantes. A primeira 
situa-se na valorização de hypes no quadro do indie rock, como os National, os Animal 
Collective, Bonnie Prince Billy, LCD Soundsystem, Blonde Redhead ou Arcade Fire. A 
segunda aponta para nomes consolidados e incontornáveis do rock alternativo, como os 
Radiohead, os The Fall, Nick Cave, Tom Waits ou Neil Young. Em termos sociográficos, 
trata-se de forma muito significativa de indivíduos que trabalham e se situam em termos 
de grandes grupos profissionais nos técnicos e profissionais de nível intermédio e nos 
especialistas das profissões intelectuais e científicas. 

Eu toco guitarra, toco bateria, canto, ando no conservatório, portanto é muito importante 
na minha vida. Até gostava de seguir profissionalmente mas acho que não vai dar. Mas 
gosto de indie rock e este é o melhor festival português.
Entrevistada 8 Públicos PdC 2006, 18 anos, Feminino, Estudante, 12.º Ano de Escolaridade, 
Covilhã

Conheço esta banda desde antes deles editarem na Europa, que um amigo meu me trouxe 
de importação. É uma banda que é uma espécie de um spin off dos Queens of the Stone 
Age, que eu já vi duas vezes e não vi mais por montes de razões. Já por sua vez a banda 
anterior do guitarrista, o Josh Homme, eram os Kyuss, é considerada neste momento a 
melhor banda desconhecida dos anos noventa, que é uma banda do chamado stoner rock, 
mas é um som completamente louco… isto é rock, é bem disposto, é aquilo que o rock’n’roll 
devia ser e que se perdeu muito. Melhor não há! Gosto de rock alternativo, de grunge…
Entrevistado 12 Públicos PdC 2006, 34 anos, Masculino, Engenheiro Químico, Licenciatura, 
Gondomar
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Acho que é uma filosofia de vida, é uma forma de estar na vida, a música julgo que é 
importante. Quase não sei definir, eu cresci com a música e a música torna-se importante 
em toda a vivência, na forma como pensamos. Eu julgo que qualquer arte está ligada a uma 
forma de contestar a realidade. No caso da música… eu não consigo definir, se tirassem a 
música do mundo, acho que isto era muito estranho não é? Todos nós, se calhar há pessoas 
que valorizam mais, outras que valorizam menos, mas acho que a música é fundamental. 
Entrevistado 10 Públicos PdC 2006, 36 anos, Masculino, Professor do Ensino Secundário, 
Licenciatura, Ponte da Barca

É muito abrangente. Repara, eu tanto gosto de rock, como… é coisa do costume, como 
muita gente diz aí. Tanto gosto muito de rock, como também, quando dou por mim, estou 
a ouvir blues, funk… De vez em quando uma clássicazinha, quando estou com uma ressaca 
descomunal. Ou seja, tenho um grande e variado leque de música.
Entrevistado 18 Públicos PdC 2006, 31 anos, Masculino, Músico, 12.º Ano, Tavira

Mais uma vez, é difícil escolher duas bandas de eleição. Uma não seria complicado: The Fall. 
O problema é escolher outra dentre um universo tão vasto. Mas, nos tempos mais recentes, 
o trabalho que mais me tem marcado tem sido a obra dos Animal Collective (como banda e 
sob os diferentes projectos laterais dos seus membros). Em relação aos The Fall, existe uma 
identificação total com a sonoridade, com a estética, e a dimensão literária da banda. É um 
banda com uma existência de quase 30 anos mas que, na minha opinião, tem conseguido 
manter sempre uma energia criativa muito peculiar, evoluindo num mundo muito pessoal. 
Quanto aos Animal Collective, trata-se de uma descoberta recente e a minha preferência vai 
para a sua sonoridade que combina de forma particularmente cativante referências e estilos 
tão diversos, incluindo alguma sonoridade portuguesa por via da estadia de um dos seus 
membros no nosso país. Em ambos os casos, trata-se de música que me parece complexa, 
pouco imediata, que se vai revelando a cada audição e, por isso mesmo, funciona também 
como um desafio ao ouvinte
Entrevistado 21 Públicos PdC 2006, 32 anos, Masculino, Director de Qualidade, Licenciatura, 
Vale de Cambra

The National (não há actualmente melhor letrista que o Matt Berninger) e Blonde Redhead 
(apesar de já existirem há mais de uma década apenas os descobri recentemente e não os 
consigo largar, provavelmente pela falta que sinto de um novo álbum dos My Bloody Valentine).
Entrevistado 29 Públicos PdC 2006, 30 anos, Masculino, Delegado de Informação Médica, 
Licenciatura, Lisboa

Como nota conclusiva, poderemos salientar que aqui se aplica a ideia de polissemia 
defendida por Idalina Conde (1992), com base na obra aberta de Eco, alicerçada na plu-
ralidade dos públicos da cultura que é consubstanciada no conhecimento dos seus perfis 
e dos tipos de recepção. Assim, pudemos observar com a apresentação desta tipologia 
de públicos dos festivais fundada na fruição musical em articulação entre, e numa lógica 
transversal, a pertinência simbólica, económica, mediática e política da cultura e a dimensão 
glocalizada dos valores, designadamente nas identidades, hábitos, práticas e estilos de vida. 
A este respeito, importa ressalvar os esforços tipológicos que dão corpo à pluralidade de 
públicos de fruição e consumo cultural. Por exemplo, Maria de Lourdes Lima dos Santos 
encetou um esforço neste sentido aquando da análise dos públicos 2001, ao dividi-los 
em cultivados, liminares, especializados, retraídos, displicentes e recatados (Santos, 2004). 
Também Le Bart (2000) na análise que faz aos fãs dos The Beatles distinguiu entre postura 
de esteta, postura de groupie, postura de criador, postura de imitador, postura de erudito 
e postura de coleccionador. Tal reforça a ideia que seguimos nesta dissertação e que vai 
ao encontro da polissemia e mutabilidade – o devir heraclitiano constante. 
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A arte popular sobreviveu ao aparecimento dos novos média, sendo mesmo possível 
encontrá-la expressa neles. Na arte popular as convenções são levadas a cabo de modo 
a surpreender a audiência com criatividade enquanto que na cultura de massas elas são 
usadas unicamente como simplificadoras de sentidos. Para além da consideração da polis-
semia, a questão da disponibilidade, do acesso à arte, é muito importante na compreensão 
da inserção da arte popular e música popular nos média. A questão da democratização 
do acesso à música popular é muito relativa na medida em que não tem em conta as 
divisões operadas em termos classistas e educacionais no seio da sociedade, bem como 
os diferentes ambientes que se vivem numa sociedade estratificada (Hall & Whannel, 
1964); é portanto, necessário não esquecer as figurações e inerentemente os matizes de 
estrutura presentes na frequência dos festivais em análise, levando-nos a assumir para os 
seus frequentadores uma condição social tendencialmente homogeneizante e dominante, 
e recrutada nas classes (altas) médias urbanas. 
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Figura 1: Artwork Hedi Slimane

Fonte: http://www.hedislimane.com/rockdiary/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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But you who philosophize disgrace and criticize all fears
Take the rag away from your face
Now ain’t the time for your tears.
Bob Dylan, The Lonesome Death of Hattie Carrol, 1964

My mind has changed
my bodys frame but god i like it
my hearts aflame
my bodys strained but god i like it.
Tv on the Radio, Wolf Like Me, 2006

Agora que nos aproximamos do fim deste já longo percurso, torna-se difícil aceitar o fim 
como efectivo. Trabalhar sociologicamente um objecto tão polimorfo e complexo como 
o que aqui definimos – o subcampo do rock alternativo em Portugal nos últimos trinta 
anos – é aceitar, à partida, que terminar não pode ser mais do que fechar uma etapa, criar 
um intervalo, num caminho que, aliás como na generalidade dos trabalhos em ciências 
sociais, está sempre em aberto a novas explorações. A instabilidade dos fenómenos que 
aqui abordámos confere a este esforço uma necessidade e, mais do que uma necessidade, 
uma obrigação de segmentar etapas e de (re)construir permanentemente, a partir dessa 
segmentação, desses recortes, o objecto. Na verdade, o recorte do objecto foi a tarefa 
heurística e epistemologicamente mais delicada que levámos a cabo, mas que nos possi-
bilitou, uma vez realizada, o esclarecimento dos processos sociais complexos que pautam 
este subcampo da música em Portugal. 

Atente-se ainda ao tempo e ao espaço de produção deste trabalho. Num exercício refle-
xivo acerca desta temática, ou da Sociologia num esforço mais abrangente, importa notar 
que esta pesquisa se norteou por aquilo que chamamos de tarefa sociológica complexa, 
pois surge num campo científico em que a temática em questão aparece muito pouco, ou 
nada, trabalhada, diluída em objectos paralelos, como a juventude ou a cultura – e isto, em 
particular, no nosso país -, e também num tempo em que, do ponto de vista da memória 
comum, se falou ou fala muito em “morte do rock”. Ora, no entanto, e através de um 
efeito que poderemos apelidar de serendipity, foi possível observar ao longo dos últimos 
cinco anos um reavivar e mesmo um refundar do que chamamos rock português, ou pro-
duzido em Portugal, e, mais do que isso, uma intensificação discursiva e representacional 
do chamado rock alternativo, que só encontra paralelo, no nosso país, nos anos 1980. Isso 
levou a que esta pesquisa se enquadrasse num tempo ideal, ainda que não premeditado, 
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na medida em que, no momento da sua conclusão, a sua importância analítica e heurística 
assume relevância ímpar dadas as movimentações actualmente existentes em território 
nacional neste sector. Um bom indicador disto foi a adesão paulatina e constante (e, mais 
tarde, até mesmo entusiástica), por parte dos próprios agentes, independentemente da 
sua posição no campo, relativamente ao esforço que vínhamos, de há alguns anos a esta 
parte, levado a cabo. Procedemos a exemplo do que Sara Cohen1 fez no caso de Liverpool 
(1993), a uma abordagem proximal das vivências da música, tanto do lado dos públicos, 
como, igualmente, da produção, pois só assim foi possível ter um conhecimento fecundo 
do que a música representa para as pessoas, uma vez que todos os restantes métodos, 
possibilitam apenas uma visão fragmentária da realidade social. A pesquisa que levamos 
a cabo permitiu-nos não teorizar a “partir do gabinete”, fazendo uma inter-relação entre 
teoria e empiria, acedendo à complexidade de manifestações e tendências de estruturação 
do objecto. Por isto, entendemos agora que este trabalho acaba por ser bem sintetizado, 
em termos de enquadramento, por aquilo que na música se chama de anacruse. Isto é, 
e fazendo uma transposição para a nossa Dissertação, o trabalho surge num compasso 
marcado por uma relativa invisibilidade de elementos estruturantes que no final se tornam 
visíveis, através dos resultados da pesquisa levada a cabo que, por um lado, elucidam um 
conjunto de processos sociais inerentes ao objecto em análise e, por outro abrem portas, 
prospectivando, à continuidade da pesquisa, neste e noutros caminhos que aqui se fundam.

Localizar o objecto em diacronia. 
O olhar lançado sobre a emergência do rock’n’roll nos anos 50 do século XX permitiu-nos, 

num primeiro momento, localizar um contexto de transformação social e cultural marcado 
pelo aumento da importância da música nos orçamentos familiares, na disponibilidade de 
tempo dos indivíduos, pelo advento de grupos social e culturalmente definidos (culturas 
juvenis), como por exemplo, os teenagers, pelos avanços tecnológicos e pelo desenvol-
vimento de novas funções musicais nos média audiovisuais, pelo desenvolvimento de 
uma sonoridade mecânica e o seu reflexo na música electrónica, pela aceitação geral de 
alguns géneros musicais euro e afro-americanos como constituintes de uma linguagem 
de expressão musical num conjunto alargado de contextos da sociedade industrializada e 
pela substituição, inevitável, dos intelectuais, enquanto criadores culturais legitimados, pela 
estrela de rock, popular, mediática e muito distante de uma perspectiva intelectualizada da 
música, tudo isto no quadro de transformações importantes na economia e estrutura social 
dos países ocidentais. Daqui podemos inferir que o quadro do pop rock, onde se inscreve 
a emergência do rock’n’roll, marcado pelo início de um período que viria a ser apelidado 
de Trinta Gloriosos Anos, foi coincidente com a instalação de todo um sistema produtivo 
específico ligado ao lazer e à cultura que tinha no rock o seu quadro de materialização. 

Eventualmente, o rock viria a tornar-se uma mediascape global, na medida em que 
passou a reunir um conjunto de práticas, um repertório de sensibilidades e um conjunto 
de expressões corporais e de emoções institucionalizadas configurando um tipo de capi-
tal cultural e um habitus dominante no campo da música popular. No entanto, e como 

1 De acordo com Sara Cohen, é importante efectivar “uma abordagem etnográfica no estudo da música popular, 
que envolva observação directa das pessoas, as suas redes de relações sociais, interacções e discursos, e participação 
nas actividades quotidianas, rituais, ensaios e actuações, e estéticas, ou para ver os contextos familiares de uma 
perspectiva alternativa” (Cohen, 1993:135).
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qualquer objecto situado na estrutura social, a sua natureza foi sempre posta em causa, 
isto é, houve sempre um ímpeto de questionamento da sua legitimidade enquanto forma 
cultural. O que equivale a dizer que o terreno do rock, a par com outros terrenos artísticos, 
foi sempre um palco de intensas lutas de significação e de digladiação em torno da legi-
timidade simbólica dos seus produtos e dos seus agentes. Este facto foi hiperbolizado na 
medida em que o impacto do rock depressa se mediatizou largamente, criando um hype à 
sua volta que, por seu turno, o consolidou como forma relevante de cultura popular. Neste 
sentido, implicou e implica um acesso a espaços e instrumentos particulares de expressi-
vidade e de comunicação, um incremento e activação de padrões cognitivos, emocionais 
e simbólicos, a criação de produtos culturais próprios, a possibilidade de experiências 
estéticas e a mobilização de agentes sociais oriundos dos meios populares e das classes 
médias urbanas. Neste sentido, é possível afirmar que o rock’n’roll é um fenómeno social 
e cultural cuja expressão está muito para além da sua mera musicalidade e sonoridade, 
assumindo uma configuração enquanto fenómeno social total. 

A perspectiva de Tia DeNora (1998; 2000; 2003) modelou a perspectivação das moda-
lidades de génese e de constituição do campo do pop rock tal como o entendemos. 
Assim, a música é a transposição dos princípios e propriedades estruturais da vida social, 
assumindo-se como uma matriz de moldagem de novas subjectividades e das exteriori-
zações destas. Logo, e tal como a vida social, é um campo que encerra uma panóplia de 
manifestações diversas, o que é visível através de um conjunto alargado de tendências, 
como as que vão prefigurar o que definimos como o subcampo do rock alternativo. Ora, 
se é possível caminhar do rock’n’roll ao pós-rock, passando pelo proto-punk, com o rock 
psicadélico, o krautrock, a pop art e os primórdios do punk americano, pelo punk, pelo 
pós-punk/new wave/no wave, pelo electro, pelo grunge e pelo indie rock, é possível dizer, 
assim, que o campo do rock alternativo recobre uma pluralidade de géneros, sendo as 
suas subsequentes apropriações marcadamente de mescla, de cruzamento e de hibridismo. 
Este facto explica por que razão insistimos na ideia de que um percurso pela emergência 
do rock alternativo constitui um percurso complexo, ramificado e instável. Os fluxos e 
mobilidades entre gostos são pontos de ancoragem dentro deste género, bem como a 
velocidade e ritmo de pertenças a fidelizações a géneros e subgéneros. 

Partindo de uma leitura segundo a qual o campo do rock alternativo é herdeiro directo do 
pós-punk, criámos uma tipologia operativa de leitura2 que seguiu de perto as classificações 
e posicionamentos inerentes à história da música popular no seu todo, as catalogações 
rotinizadas nas editoras, distribuidoras e lojas de discos, as percepções e as competências 
de críticos iniciados no campo. Esta tipologia teve como intuito facilitar a leitura de um 
real profusamente complexo que frequentemente se afigurava como inatingível do ponto 
de vista analítico. O rock alternativo foi conotado, nos primórdios dos anos de 1990, com 
a pequena escala, por oposição ao mainstream, que envolve uma grande indústria. Na 
actualidade, o rock alternativo tornou-se um rótulo cuja definição ultrapassou largamente 
o significado da independência. É uma modalidade de produção do estar na música, mas 
rege-se por princípios também mercantis de produção, distribuição e consumo; é, hoje, 
um posicionamento simbólico-ideológico, um campo de legitimação e de consagração de 

2 Cfr. Tabela 1.4: Tipologia operativa de géneros musicais presente no Capítulo 1 desta dissertação.
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criações musicais. Este é um primeiro aspecto conclusivo a reter do trabalho para o qual 
nesta altura procuramos um corolário. 

A inevitabilidade de um recorte do rock 
alternativo em contexto português. 

Tal como foi evidente na análise à estruturação do campo do rock a nível internacional, ao 
afinar a lente de forma a perceber este fenómeno a uma escala nacional foi fundamental 
fazer um périplo sobre a sócio-história de Portugal, contexto de emergência e sedimentação 
dessas manifestações musicais. Entre o nacional-cançonetismo e a música de protesto, 
nos anos de 1960-1970, surgem as bases de estruturação do rock no nosso país, nesta 
altura muito marcado ainda por um mimetismo e pela ausência de infra-estruturas de 
apoio à sua concretização e consolidação, nomeadamente salas de espectáculos, logística 
de som e luz, mecanismos de divulgação, tudo factores constituintes da cena rock e sua 
visibilidade. No entanto, em 1971, com a organização do primeiro grande festival de pop 
rock de vocação internacional - o festival de Vilar de Mouros -, começaram a dar-se os 
passos determinantes para a consolidação de um campo do rock em Portugal, o que só 
viria a acontecer após a Revolução de Abril, nomeadamente em 1978, e em consonância 
com os “ventos” internacionais. Desta feita, e pela mão do punk rock, o rock enquanto 
cultura e vivência estava a instalar-se em Portugal. Para tal contribuíram muitos facto-
res, sobretudo a sensibilidade da indústria discográfica, a maior circulação mediática e 
a implantação de estruturas logísticas e de apoio às bandas e aos concertos. Assim, no 
dealbar dos anos 1980 surge o chamado boom do rock português, que foi sobretudo um 
boom de edições e de sucessos comerciais que duraram até cerca de 1984. Este boom 
foi caracterizado em igual medida por movimentos de ruptura face ao fado, à música de 
intervenção e ao nacional-cançonetismo, valorizando canções cantadas em português na 
descendência directa da música pop rock de raiz anglo-saxónica. 

É ainda importante sublinhar algumas das características marcantes da produção e 
divulgação musicais desta altura: proliferação de singles em detrimento de álbuns, a 
institucionalização das digressões, dos concursos e dos festivais, a entrada do rock na 
rádio e na televisão, a profissionalização das empresas de som, luz e management, o 
surgimento de editoras, a emergência de publicações especializadas e o lançamento dos 
primeiros videoclipes de bandas portuguesas. Neste contexto, definimos três ciclos distintos 
de produção musical: um ciclo de explosão comercial e mediática, um ciclo de apogeu 
comercial ligado aos one hit wonders e um terceiro ciclo onde aparecem as chamadas 
sementes de futuro, marcado pelo recentramento da produção musical em torno de novas 
modalidades estilísticas.

Com isto, prefigura-se o campo do rock alternativo em Portugal. Retomando e apro-
fundando a análise em torno das sementes de futuro, e porque são estas que vão estar 
na génese do subcampo do rock alternativo no nosso país, assistimos, nos meados dos 
anos 1980, a uma profusão de propostas, as quais vieram a ter destinos bem diversos. 
Nuns casos, resultaram em cultos localizados (Mão Morta, Pop Dell’Arte, Repórter Estrá-
bico), noutros, conduziram à ascensão e ao estrelato (GNR, Madredeus), noutros ainda, 
ao sucesso fugaz (Rong Wrong, K4 Quadrado Azul) e ao desaparecimento (Essa Entente, 
Croix Sainte, Mler Ife Dada). Este período foi, então, marcado pela existência de vários 
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grupos, o que potenciou uma maior oferta no mercado de propostas alternativas e “não 
comerciais”. É a altura da “música como um gosto pessoal” e não tanto como um trabalho/
profissão, da ausência de contratos, bem como de uma estrutura profissional de música 
popular assente no rock. 

Ora, tendo em linha de conta a diversidade de propostas e a necessidade de delinear 
o subcampo, procedemos a uma leitura desta produção musical tendo em conta as 
linhas temáticas de desenvolvimento das respectivas sonoridades. Estas linhas temáticas 
sistematizam-se nos seguintes eixos: portugalidade; pop experimental; pop mainstream; 
bandas politicamente empenhadas, de protesto e oposição ao sistema; manifestações punk 
e rockabilly; rock alternativo; e sonoridades desbundantes. Uma vez excluídos os segmen-
tos que, para nós, e em função de tudo o que se disse anteriormente, se situam fora da 
mira do rock alternativo, identificámos seis linhas evolutivas fundamentais nos anos 1990: 
a consolidação e respectiva consagração e visibilidade junto de esferas de canonização 
musical de projectos alternativos vindos da década anterior (Mão Morta, Pop Dell’Arte, 
entre outros); a introdução de novas linguagens do pós-rock (Lulu Blind, Zen, Cosmic City 
Blues, More República Masónica, etc.); o aparecimento de projectos marcados por muito 
sucesso comercial (Pedro Abrunhosa, Delfins, Silence 4); o encontro e a divulgação da 
“negritude” da música portuguesa, com o rap e o hip hop (Mind da Gap, General D, Da 
Weasel, entre outros); o cruzamento com a electrónica (CoolTrain Crew, Bizarra Locomotiva, 
Carlos Maria Trindade, Nuno Canavarro e No Noise Reduction, entre outros); a revitalização 
da canção pop rock (Ornatos Violeta, Três Tristes Tigres e Belle Chase Hotel, entre outros); 
o rockabilly e o rock’n’roll underground de Coimbra (Tédio Boys, entre outros); e o punk 
hardcore da linha de Sintra (X-Acto e Sannyasin, entre outros). 

Por outro lado, os anos 2000 condensaram e evidenciaram muitas das mudanças e 
tendências de estruturação da sociedade portuguesa do ponto de vista económico, social 
e cultural, o que se repercutiu no incremento de uma lógica de hibridismo e de mescla 
do ponto de vista da oferta musical, num relativo predomínio dos concertos e apresen-
tações ao vivo face ao declínio do objecto disco e da edição tradicional, na vitalidade 
da electrónica e na sua possibilidade de dar novas roupagens ao rock e na consequente 
fragmentação e diversificação dos processos de produção musical e dos mercados. Não 
obedecendo a imperativos de exaustividade, identificámos linhas de desenvolvimento 
dentro do escopo volúvel do rock alternativo na actualidade portuguesa. A primeira linha 
situa-se na «cena» de Coimbra, procedente da década anterior, marcada pelo rock’n’roll 
americano, os blues, o punk e mesmo o rockabilly, o folk e a soul, sendo consubstanciada 
em nomes como Bunnyranch, Wraygunn, d3ö, The Legendary Tiger Man, Parkinsons, 
Blood Safari e Sean Riley and The Slowriders. A segunda linha situa-se em Lisboa e é fruto 
de uma socialização no hardcore na década de noventa do século XX, nela pontuando 
bandas como The Vicious Five, Linda Martini, If Lucy Fell, Riding Pânico e PAUS, projec-
tos todos eles alicerçados numa sonoridade rock. Estas bandas acabam por desenvolver 
sonoridades específicas, sendo de ressalvar a presença de membros comuns nos diversos 
grupos. Em Barcelos, emergiram nomes como Green Machine, Black Bombaim, ALTO! e 
The Glockenwise, trabalhando as diferentes linguagens do rock e consubstanciando uma 
terceira linha. Com uma sonoridade mais próxima do stoner rock e do grunge, emergiram, 
em Peniche, os Dapunksportif. Os Poppers, agitadores do movimento mod em Portugal, 
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denotam uma sonoridade e uma imagética muito associadas ao pop rock dos anos 1960. 
Numa ligação de mescla entre o jazz, os blues e ritmos da América Latina, mas que retoma 
uma certa portugalidade, encontramos os Dead Combo. Assume cada vez maior relevância 
o “movimento do gueto”, através de grupos como Buraka Som Sistema (kuduro progres-
sivo), Macacos do Chinês (grime e dubstep) ou Jonnhy (afrobeat e drum’n’bass). Na área 
da experimentação e noise têm vindo a emergir projectos como Frango, CAVEIRA, Tropa 
Macaca, Gala Drop, Aquaparque, Osso, Lobster, Loosers; são projectos que se mantêm 
no underground, sendo tributários da ética DIY e vivendo para a exploração de novas 
sonoridades eléctricas: música livre, freeform, noise ou psicadélica, numa postura mar-
cadamente anti-comercial. Na área do pós-punk, da mistura entre a electrónica e o rock, 
emergem os X-Wife (Porto) com uma sonoridade marcadamente cosmopolita e tributária 
dos sons em voga nas grandes capitais destas novas tendências, como Nova Iorque ou 
Londres. Finalmente, podemos identificar o que se designa como “uma segunda vaga do 
rock português”, encabeçada pela Flor Caveira, que dinamiza projectos tais como Tiago 
Guillul, Os Pontos Negros, Samuel Úria, B Fachada e João Coração.

No final desta sócio-história, prefiguramos o subcampo do rock alternativo em Portugal 
dentro de um quadro argumentativo que o remete para a sua emergência enquanto orga-
nização simbólico-ideológica que sustenta a continuidade dos procedimentos das indústrias 
culturais que lhes subjazem e das rotinas mentais e simbólicas dos seus consumidores. 
Assim, verificámos que se trata de um subgénero resultante de uma intensa classificação 
social (auto e hetero produzida). Nesse sentido, um dos argumentos mais usados pelos 
cultores do rock alternativo prende-se com a sua pureza, isto é, o seu afastamento face 
às lógicas e imperativos comerciais. Também apelidam o seu gosto de «eclético», de «não 
rotulável», numa tentativa de desvincular as obras de uma lógica simplista classificatória 
e do sucesso comercial. O indie rock e o pop rock mais alternativo continuam a estar 
orientados para nichos de mercado, tendo fãs fiéis (compram os discos e assistem aos 
concertos de que gostam), ao contrário do que acontece com outros géneros musicais, 
como é o caso do pop mais mainstream. A Internet, em geral, e a blogosfera, em parti-
cular, contribuem para que o universo do indie rock e do pop alternativo seja cada vez 
mais bem divulgado, estando a informação sobre as bandas destes géneros musicais mais 
acessível e proporcionando um crescimento progressivo, mas ainda pouco significativo, 
do público destes subgéneros musicais. 

Uma das linhas de tendência mais importantes fixa-se nas estruturas e redes de pro-
moção e de divulgação musical. Assiste-se presentemente ao aumento da frequência de 
concertos e ao aumento da receptividade face a projectos experimentais situados no rock 
dito alternativo. Este juízo é atestado pela importância de determinados agentes, instâncias 
e locais, como a ZdB, o Passos Manuel, a Antena 3, a Radar, a SIC Radical, a Filho Único, 
a Lovers & Lollypops, o Lux, a cena de Coimbra, a cena de Barcelos, a cena do Barreiro, 
entre muitos outros. Ressalta, assim, nesta representação, a diversidade configurativa 
e temática de agentes, não obstante contribuírem em uníssono para uma mudança de 
sentido e de apresentação do panorama do rock alternativo em Portugal. Esta questão 
também nos levará a reforçar o carácter primordialmente urbano e arreigado às grandes 
cidades de Lisboa e do Poro destas manifestações contrariando designadamente um certo 
entendimento do rock como associado a manifestações suburbanas, nomeadamente em 
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Inglaterra. Assim, sub-urbanismo britânico parece estar imbricado com a ideologia indie e 
o folk revival por uma diversidade de razões, das quais, podemos destacar a importância 
do significado das classes trabalhadoras na cultura pop britânica (Frith, 1998).

Desta forma, e reforçando o que vem sendo dito, actualmente, o contexto do rock alter-
nativo em Portugal faz-se muito pela oferta de concertos, apesar do reduzido número de 
salas de espectáculo de pequena e média dimensão, o que é compensado um pouco pela 
existência de espaços satélite. No entanto, esta lacuna no que aos palcos intermédios diz 
respeito tem vindo a ser, aos poucos e desde há três anos, suplantada, em Lisboa, e um 
pouco por todo o país, com o aparecimento de estruturas de média dimensão, elásticas, 
dotadas de uma programação regular – aquilo que ao longo desta dissertação assumiu 
a designação de espaços de divulgação e fruição musical (Lux, Tertúlia Castelense, Music 
Box, Bar Alfa, Lounge, Music Box, Sociedade de Instrução Guilherme Coussul, Plano B, 
Galeria Zé dos Bois, Maus Hábitos, Porto Rio, Passos Manuel, Armazém do Chá, etc.). 

Uma revisão crítica dos fundamentos interpretativos. 
A necessidade de um contexto interpretativo alicerçado numa revisão crítica das teorias 

sociológicas e dos cultural studies, no que propõem face às modalidades de relação da 
música com a sociedade, levou-nos à realização de um exercício primeiro de debate da 
análise subcultural. Como vimos, e recorrendo à perspectiva de Hebdige (1979), as sub-
culturas podem ser vistas como uma resistência e uma valorização de modos de vida e 
diversidades estilísticas ligadas ao underground e ao marginal. Foi assim que, durante mais 
de 20 anos, a abordagem das subculturas encarou o estilo, na exacta medida em que este 
surge como sinónimo de resistência cultural e de corporização de uma guerrilha simbólica. 
Concomitantemente, o conceito de subcultura radica numa tradição sociológica centrada 
num prisma classista, considerando uma dupla articulação e resistência quer face à cultura 
dos pais, quer face à cultura dominante (Hall [et al.], 1997). Dado isto, não podemos deixar 
de apontar alguns limites críticos da teoria subcultural. Ora, se, por um lado, as variáveis 
consideradas para a definição das subculturas se cingiam, nessa filiação teórica, à classe 
e à idade, é, no nosso ponto de vista, necessário acrescentar outras variáveis como o 
género e a etnia. Por outro lado, esta teoria tende a “romantizar” os grupos, deixando 
de lado os jovens “comuns”, bem como a ter uma posição determinista ao constranger 
o comportamento dos membros das subculturas à classe económica em que estes se 
inserem. Enfim, apresenta-se como uma teoria demasiado totalizante, na medida em que 
posiciona um grupo diverso de indivíduos como uma entidade única, sabendo nós que 
os jovens e a juventude não constituem um objecto uno mas diferenciado (Pais, 1990 e 
2003; Feixa, 2004). Bennett (1999a; 1999b; 2004a), defende o conceito de neo-tribos, 
no sentido de dotar a análise das subculturas juvenis de um carácter fluido e flutuante, 
partindo da localização dos jovens em agrupamentos temporários. Assim, as neo-tribos 
são a sua resposta para a vivência num contexto social fragmentário e fragmentador, e a 
constante procura, nesse sentido, de laços sociais (Maffesoli, 1988), não sendo por isso de 
estranhar que os defensores desta corrente advoguem a relação cultural entre juventude, 
música e estilo. Sintetizando, Bennett aplica mesmo a abordagem das neo-tribos à análise 
da música de dança, considerando que o gosto musical, tal como acontece com outras 
orientações e preferências, é uma sensibilidade muito menos homogénea e definida do que 
em épocas anteriores. No entanto, a ideia de que as pessoas possuem diferentes gostos 
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face aos géneros musicais não permite por si só sustentar a teoria do neo-tribalismo. O 
facto de faltarem as variáveis independentes ligadas à sociografia no cômputo da análise 
do neo-tribalismo contemporâneo tem obstaculizado a sua efectiva sustentabilidade e 
aplicação generalizada (Hesmondhalgh, 2005).

A partir dos anos 1990, o conceito de cena, tributário de Straw (1991) e Shank (1994), 
começou a ser assumido no seio da teoria sociológica enquanto plataforma interpretativa 
adequada para o estudo da música e das práticas expressivas e rituais em torno desta. Este 
conceito é tido, então, como uma alternativa viável ao conceito de subcultura e remete, 
muitas das vezes, para um espaço geográfico específico. Em termos gerais, o recurso ao 
enquadramento paradigmático das cenas no domínio da pesquisa sobre música prende-se 
com o objectivo de perceber a importância sócio-cultural da música na vida quotidiana, 
oferecendo a possibilidade de interpretar a vida musical nas formas de produção e de 
consumo, na medida em que são integradoras das especificidades locais (Bennett, 2004a). 
Neste sentido, é importante relevar que a relação entre música e lugar não é uma relação 
directa, é intermediada por processos sociais que nela se inscrevem, tornando as expres-
sões musicais locais vulneráveis à influência de fenómenos nacionais e/ou globais (Hudson, 
2006; Whitlley [et al.], 2004). Não descurando o médio alcance destas conceptualizações, 
designadamente do conceito de cena, foi necessário recorrer a um conjunto de ferramentas 
teóricas, operacionalizadas numa relação dinâmica em torno dos conceitos de homologia 
e das identidades musicais, dado que a abordagem da música enquanto factor identitário 
assume uma panóplia de perspectivas de investigação que acompanham, inclusivamente, 
a evolução do universo musical num argumentário de que a música é uma das mais 
importantes, antigas e universais formas de comunicação (Frith, 1978). 

Interrogando a instável matéria do rock alternativo, 
espaço social relacional. 

Através deste percurso pela história e pela teoria, obtivemos um património de informa-
ção e de reflexão que permitiu ir a fundo na explicação e na compreensão do modo de 
estruturação do subcampo do rock alternativo em Portugal. A análise do objecto fez-se 
através do recurso a um dispositivo coerente e complexo filiado na teoria dos campos 
sociais enquanto fôlego teórico de longo alcance, coadjuvado por andaimes teóricos de 
médio alcance emanados das perspectivas tributárias da noção de “cena” e da chamada 
teoria da produção cultural. Ou seja, temos um conhecimento que nos permite reler a 
teoria sociológica sobre a música enquanto prática social situada num espaço social rela-
cional (Bourdieu, 1984; 1996; 1997; 2002). Assim, são estes os moldes em que é possível 
fundar o subcampo do rock alternativo em Portugal, que definimos enquanto subcampo 
devido às limitações do seu alcance em termos de extensividade, no tempo e no espaço, 
e às suas relações de dependência e de correlação ainda muito vincadas com o campo da 
música pop rock portuguesa em geral. É ainda um subcampo porque se atribui impor-
tância a uma análise mais segmentada e plural das manifestações da cultura popular 
massiva no presente, articulando a justeza e a pertinência da perspectiva bourdiana com 
as abordagens de Becker (1982) e Crane (1992) acerca das contingências, pluralidades e 
instabilidades culturais contemporâneas. 
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A partir de meados dos anos 80 do século XX, e mais concretamente a partir de 1986, 
ocorrem diversas movimentações que tendem à constituição de um subcampo do rock 
alternativo dentro do campo geral do pop rock em Portugal. A existência de agentes e 
estruturas em confronto e oposição ao establishment, aos seus valores e missão, está na 
génese deste subcampo. A abertura do país ao exterior, o reforço do processo de urba-
nização, a entrada em cena de uma certa movida pós-moderna nas cidades de Lisboa e, 
em menor intensidade, do Porto, fenómenos contemporâneos do surgimento de bandas 
(Mão Morta, Pop Dell’Arte, Mler If Dada), editoras (Ama Romanta, Fundação Atlântica, 
Facadas na Noite), fanzines, programas de rádio (Som da Frente), referências e locais de 
divulgação e fruição, marcam o contexto de emergência deste segmento do campo, em 
confronto com os princípios de massificação do pop rock em geral. As repercussões das suas 
actividades e tomadas de posição far-se-ão sentir no espaço e no tempo até ao presente. 

No caso português, a partir de 1986, assistiu-se à emergência e progressiva sedimenta-
ção do subcampo do rock alternativo, o que passou pela criação de segmentos e nichos 
específicos de público, pela emergência de produtores e criadores especializados, pela 
sedimentação de instâncias de consagração e de legitimação e, mais importante, pelo 
facto de existir, a partir desta altura, um corpus de obras implícita ou explicitamente 
dirigido ao campo e reflectindo a sua história. Tudo aspectos que definem, de acordo 
com a perspectiva bourdiana, um campo. Porventura, o exemplo mais cabal situa-se na 
estratégia de actuação de determinadas bandas, de onde destacaremos os Mão Morta, 
na medida em que os seus membros não se ocupam do projecto a tempo inteiro, nem de 
forma profissional, sendo essa uma atitude deliberada de posicionamento, acompanhada 
por uma declaração face à emoção pela música em si. Também os Pop Dell’Arte, pela 
sua enunciação recorrente de instâncias de legitimação ou pela alusão a uma espécie de 
comunidade artística e estética, de que os Mão Morta de resto faziam parte, parecem 
evidenciar sobejamente estes posicionamentos.

Uma vez assumida a sua emergência, é possível dizer que este subcampo é, então, actu-
almente, povoado, no lado da produção e divulgação, por um conjunto de agentes sociais 
oriundos sobretudo de Lisboa e do Porto, com preponderância assinalável no primeiro caso, 
do género masculino, pertencentes às classes médias altas urbanas, portadores de fortes 
recursos escolares, que assumem posições específicas no seio deste subcampo enquanto 
“músicos, DJ e produtores”, “promoters e managers”, “jornalistas, críticos e bloggers”, 
“editores e distribuidores” e ainda “lojistas”. É ainda importante assinalar, enquanto 
traços característicos, o facto de haver muita rotatividade, e mesmo coincidência, entre 
posições no subcampo, o facto de existir uma conjugação de um lugar neste subcampo 
com posicionamentos noutros subcampos, bem como a preponderância de uma lógica 
DIY em termos de actuação e de uma forte teia de relacionamentos pessoais entre estes 
agentes, o que de alguma forma ajuda a justificar a opção pela noção de subcampo em 
detrimento de outras. 

Um outro elemento importante em termos de estruturação do subcampo prende-se, de 
forma íntima e clara, com os auto-posicionamentos dos agentes que o preenchem. Assim, 
há um reconhecimento explícito de que este é marcado pela conflitualidade, advinda 
de lógicas hierárquicas de poder consubstanciadas em lutas, ainda que estas assumam 
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um carácter informal, e pela forte proximidade entre os agentes em termos pessoais, o 
que faz com que haja dificuldades de imposição e de afirmação de bandas com menos 
capital simbólico no seio do subcampo. Por outro lado, reconhecem ainda que a lógica 
de mercado, que no discurso é contrária ao próprio rock alternativo, tem vindo a assumir 
uma maior força no seio deste subcampo, o que é visível através do estabelecimento de 
redes e circuitos de actuação em torno de cenas específicas, alimentadas e avivadas por 
certas personalidades chave, os notáveis.

Assumindo claramente as lógicas que Bourdieu enuncia para o funcionamento de um 
campo, a posição ao mesmo tempo ortodoxa e heterodoxa que estes agentes assumem 
no subcampo deriva de uma afronta ao status quo musical do pop rock vigente, ao mesmo 
tempo que assumem uma ordem regida e pautada pelos mesmos princípios que denegam. 
Assim, de que forma “solucionam” estes protagonistas a sua inserção dúplice no campo 
(olham “para cima”, criticando os artistas “comerciais” ou os “não artistas” do campo, 
mas, ao mesmo tempo, funcionam como gatekeepers para os que a ele pretendem aceder 
por via do segmento que dominam)? Através de uma reconstituição permanente de fron-
teiras, com vista a sublinhar a conservação de uma “cena alternativa” e a sedimentação 
da sua legitimação e círculo de crença pela montagem de um circuito alternativo e pela 
repetição de nomes nos canais mediáticos. Poderemos estar perante agentes calculadores 
e estratégicos, no qual somos incitados a considerar que a maior parte dos agentes actua 
num espírito de acção estratégica: confrontados com um universo incerto, eles procuram 
reduzir as incertezas, produzindo normas ou apoiando-se sobre convenções (Béra & Lamy, 
2003; Becker, 1982). 

Assim, as representações em torno do rock alternativo oscilam numa dualidade de posi-
cionamento. Por um lado, o alternativo é associado a um rótulo de mercado que encerra 
uma generalização abusiva, não sendo mais do que uma facilidade mercantil para fazer 
funcionar melhor os mecanismos da indústria cultural. Até porque aparece associada a 
uma estratégia de distinção no quadro da produção e da indústria discográfica. Por outro 
lado, o alternativo aparece também intimamente relacionado com demarcações estéticas, 
musicais, temáticas e ideológicas. Este aparente dualismo, que surge do posicionamento 
dos agentes sociais face à temática em questão, que à partida seria apontada como cate-
goria vazia resultante das ténues fronteiras entre o alternativo e o mainstream, acaba por 
reflectir um posicionamento simbólico-ideológico no subcampo em análise, tendo em 
linha de conta que o balanço raridade/reprodutibilidade tem vindo a ser reequacionando 
ao longo das últimas décadas nas artes em geral e no rock em particular. 

Dito isto, e tendo em vista a reconstituição do que Pierre Bourdieu designou por l’espace 
des points de vue (1993), levámos a cabo uma análise do universo de referências comuns 
dos agentes intervenientes no campo, analisadas pela metodologia da dinâmica de polie-
dros. Assim, num primeiro momento registámos um núcleo duro coeso de elementos que 
estruturam a matriz musical dos diferentes agentes em torno de quatro bandas interna-
cionais chave: Joy Division, Sonic Youth, Radiohead e LCD Soundsystem. É importante 
relevar a incidência nestas quatro bandas chave. Todas elas são bandas “emblema”, uma 
vez que os Joy Division são assumidos e representados como os arautos do pós-punk, 
os Sonic Youth os precursores do indie e representantes da no wave, os Radiohead a 



Conclusões. Uma entrada em anacruse para um final em aberto 1303

face e bandeira mais visível do rock alternativo doa anos 90 do século passado e os LCD 
Soundsystem, projecto datado de 2005 e definidor de uma sonoridade de mescla entre 
o rock e a electrónica e estandarte da editora DFA, reconhecida como laboratório criativo 
da sonoridade contemporânea electrónica. O universo simbólico de referência dos entre-
vistados e suas interrelações foi ainda atestado com as referências às bandas nacionais 
mais marcantes do ponto de vista da discursividade. Neste campo, foi possível perceber 
que há um universo de referências que remetem para bandas charneira dos anos 1980 
(Mão Morta, Pop Dell’Arte, Mler Ife Dada), para os novos valores do rock alternativo dos 
anos 2000 até ao presente (Bunnyranch, Wraygunn, d3ö, The Vicious Five, Linda Martini, 
Dead Combo) e para os valores marcantes da década de 1990 (The Gift e Ornatos Violeta).

No segmento dos média, existe uma preponderância da Antena 3, do Blitz, da Trompa, 
da XFM, do Som da Frente e do Juramento Sem Bandeira. É ainda importante assinalar 
a preponderância de certos agentes chave do subcampo do rock alternativo em Portugal 
que assumem um assinalável volume de referências. António Sérgio, Henrique Amaro, Luís 
Montez, Adolfo Luxúria Canibal e Nuno Galopim são, assim, identificados como notáveis 
no subcampo e pelos agentes do subcampo, o que segue a par da preponderância atri-
buída às outras variáveis que encerram o universo simbólico-ideológico de referência do 
subcampo, comprovando de forma empírica o incontornável efeito de homologia. 

Quem cria os criadores? O espaço das configurações 
identitárias dos protagonistas do rock alternativo.

Ao discutirmos as origens familiares e as heranças, assume uma importância fundamental 
a constatação da ausência de carreiras musicais em sentido formal (e informal) no seio das 
famílias de origem dos protagonistas do rock alternativo em Portugal, seleccionados em 
termos de posição ocupada em termos históricos, volume de produções, papel desem-
penhado na banda e relevância no subcampo, entre outros. Esta observação leva-nos a 
uma questão: a ruptura profissional e social face às expectativas e ao «destino traçado» 
da família. Verifica-se, com efeito, que a ruptura é apenas uma artificialidade involuntária 
ao nível da razão prática, dado que é através dos capitais adquiridos no seio da família 
que é possível tomar uma posição de liderança no subcampo. Isto é, se à família falta o 
capital específico de consagração musical do rock alternativo, é por haver capitais de outra 
natureza que poderemos afirmar que observamos, nestes protagonistas, um processo de 
conversão que potencia a capitalização deste capital específico fundamental.

Ressalve-se ainda que, na quase totalidade dos agentes sociais analisados (à excepção de 
dois), o seguimento de uma carreira musical não implicou uma ruptura familiar, demons-
trando uma aceitação ou uma negação pouco assertiva face à opção por uma carreira 
musical no âmbito do rock. Ainda assim, e uma vez consolidada a posição do agente no 
interior do subcampo e na sociedade em geral por via da consagração das suas obras e 
suas actuações, a família de origem celebra e orgulha-se dos feitos dos seus descenden-
tes. Está aqui presente um processo de externalização de condições sociais de partida, 
pois a objectivação é o processo, que converte os produtos da actividade humana em 
algo exterior a ela (neste processo inserem-se a institucionalização e a legitimação). Mas 
também um processo cruzado de internalização que respeita à construção subjectiva de 
cada indivíduo das outras pessoas/realidade envolvente enquanto protagonista de uma 
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cena musical de rock alternativo (Berger & Luckmann, 1999).

Assim, podemos considerar que o habitus dos músicos não é somente o produto da 
posição que os agentes sociais ocupam no subcampo do rock alternativo em Portugal. 
Da mesma maneira, nunca podemos derivar directamente da sociografia do músico, 
as características das suas obras. Não há linearidades nem automatismos no âmbito na 
produção cultural, o que nos mostra que os sujeitos nem são artistas singulares nem um 
grupo social: há, sim, um campo de produção artística no seu conjunto que mantém uma 
relação de autonomia relativa com os grupos que consomem os seus produtos. Esta noção 
leva-nos a crer que a sociologia nada pode compreender da produção musical, mesmo na 
sua singularidade, quando toma individualmente uma obra e um criador.

Nesta linha, e porque os contactos face a face vão formando uma rede social ligada à 
música e permitem a definição de um grupo enquanto comunidade, o sucesso dos novos 
músicos é então ditado pela sua integração na comunidade «alternativa» da cidade ou do 
país. Mais ainda, não esqueçamos que nunca se gosta do que não se conhece, portanto 
são claros os efeitos da aproximação estética e social às obras (Hennion, 1993). Desta 
forma, a sociodisseia desenhada remete-nos para a diferença entre a música-para-o-público 
e a música-para-a-música, sendo esta última, objecto de uma majoração mais intensa 
por parte dos protagonistas do campo, denegando o interesse económico da produção 
musical. Deste modo, diga-se, o público não é remetido para um espaço marcado pela 
irrelevância. Não é sequer tido como pouco importante ou menorizado. No entanto, o que 
encontramos presente é uma criação objecto de intensidades distintas no que concerne 
ao talento e à criação per se que se remetem para a individualidade e para as fases do 
ciclo de vida dos criadores. 

Assim, poderemos dizer que este mundo da música se demarca dos outros mundos 
da arte pela variedade de formas de composição do trabalho que coabitam no seu inte-
rior. O trabalho musical, neste âmbito, afasta-se do modelo de emprego permanente, 
aumentando o peso do emprego intermitente vivido como acréscimo de flexibilidade e 
fonte de mobilidade, mas também fragilizando as condições de exercício da actividade, 
sobretudo com a existência de maior oferta do que procura. Isto encoraja a polivalência 
dos músicos, nomeadamente se acrescentarmos a estas transformações um conjunto de 
evoluções tecnológicas e económicas, designadamente, no sector da produção discográfica, 
podemos identificar o declínio da actividade de estúdio e o aumento da auto-produção.  

Dos protagonistas aos contextos e aos públicos.
A análise das estatísticas oficiais permitiu-nos um diagnóstico de contexto relativo à 

evolução da oferta e da procura, no cômputo geral da música ligeira, onde se incluem as 
manifestações do pop rock. Assim, assistiu-se a um aumento considerável, quer do número 
de sessões, quer do número espectadores, quer das receitas no cômputo dos espectáculos 
ao vivo. Falar em consumo de música ligeira é reportar-nos a um conjunto diversificado 
de espectáculos que inclui manifestações tão diversas indo de um concerto de Tony Car-
reira até um concerto dos Xutos & Pontapés, e é também referir-nos à preponderância 
de símbolos visuais e de imagens estetizadas na concepção e comercialização de bens e 
serviços (Featherstone, 1991). Trata-se, sem dúvida, de um domínio onde a natureza espec-
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tacular de consumo é uma expressão geral da cultura visual (Binkley, 2007) e prenúncio 
de uma relativa democratização cultural, pois indicia o acesso de camadas mais amplas 
da população a essas manifestações. Implica ainda reforço de estruturas de programação 
e de recepção culturais locais por via da aplicação das recentes sofisticações tecnológicas 
e logísticas que comandam a produção cultural actual. No nosso caso concreto, implica 
ainda tomarmos em consideração a importância que os eventos ligados ao pop rock terão 
neste cômputo nos últimos anos em Portugal e o destaque dos Festivais como epicentros 
de programação fundamental. Estas dinâmicas são indício de que o consumo musical tem 
vindo a aumentar nos últimos anos, começando-se a transpor a “tradicional” dominação 
da música gravada sobre a música ao vivo.

Tendo como objectivo superar as lacunas em termos de fontes estatísticas para o uni-
verso musical que nos mobiliza, procedemos à inventariação (web survey) das agendas 
de concertos pop rock 2002-2008, o que permitiu sintetizar que, durante este período, 
ocorreram mudanças significativas no que diz respeito ao número de eventos de pop rock 
em Portugal, concentrados em Lisboa e Porto e suas envolventes, mas disseminando-se pelo 
território no espaço de seis anos (nunca contrariando tendências estruturantes de litoralização 
relativa). Estamos assim perante uma oferta claramente urbana, corroborando que é nas 
cidades e zonas urbanas que ocorrem de forma notória estes eventos por “efeito de meio” 
(Costa, 2002; Abreu, 2001). Por outro lado, podemos ainda asseverar que os concertos de 
pop rock realizados em Portugal entre 2002 e 2008 são predominantemente de origem 
nacional, afigurando-se os concertos “mistos”, com projectos nacionais e internacionais, 
uma excepção. Apesar dos concertos nacionais assumirem sempre valores superiores, é 
possível dar conta de algumas mudanças nos últimos anos. Na verdade, enquanto em 
2002 a tipologia dos concertos é, praticamente, repartida entre a proveniência nacional 
e internacional, ao longo do período de análise vai-se verificando uma tendência para o 
decréscimo deste último tipo de concertos em favor de um aumento dos concertos de 
origem nacional. 

Um outro feixe analítico, neste contexto, focou-se nos festivais de pop rock e eventos 
similares (mostras, concursos, eventos especiais) (web survey 1998-2008). Assim, encon-
trámos um padrão de territorialização dos festivais pautado pela notória concentração de 
eventos nas principais áreas urbanas de Lisboa e do Porto. Mais do que isso, verifica-se a 
ocorrência de um maior número deste tipo de eventos ao longo da faixa litoral do país, 
com um merecido destaque para a região Norte, onde se evidencia já uma relativa expan-
são em direcção ao interior. Para além da distribuição de eventos pelo território nacional, 
falar da espacialização dos mesmos implicou, igualmente, descortinar os locais onde têm 
lugar, entendendo-se aqui os locais como sinónimo do tipo de estruturas que abrigam 
estas iniciativas. Assim sendo, os recintos ao ar livre são os que apresentam valores mais 
expressivos, seguidos de perto pelos Bares e Discotecas e, com maior distância, pelos 
Teatros, Cinemas e Casas da Juventude. No extremo oposto encontramos os Estádios e 
os Parques de Exposições e Centros de Congressos como os locais menos visados.

Um outro enfoque remete para o domínio do formato grande evento por todo o ter-
ritório nacional. Neste sentido, denota-se um esmagador predomínio dos festivais, que 
representam mais de três quartos do total de eventos (cerca de 76,5%). Em segundo lugar, 
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mas com uma enorme distância, encontramos aqueles que designamos como eventos 
especiais. Estes tratam-se, no fundo, de eventos mais pontuais e/ou com uma durabilidade 
mais restrita (seja no número de edições, seja na duração de cada uma delas). Muitas 
vezes estão associados à comemoração, valorização e/ou divulgação de determinadas 
instituições, como é o caso do Serralves em Festa ou da Antena 3 PartyZone, bem como 
ao cruzamento de novas linguagens artísticas com a música, de que é exemplo o Se Esta 
Rua Fosse Minha, um evento promovido pelo Plano B, no Porto. Como um padrão que se 
vem intensificando ao longo do tempo, encontramos de forma mais significativa eventos 
essencialmente de curta duração, isto é, com uma duração, em muitos casos, de apenas 
um dia ou não superior a três dias e marcados pela sazonalidade vinculada ao intervalo 
que medeia entre os meses de Maio e Setembro. Também podemos acrescentar que 
os cartazes apresentam um perfil marcadamente nacional, não obstante, Lisboa e o Sul 
apresentarem uma maior expressão de cartazes mistos face a outras regiões do país.

Numa análise aos agentes que dominam a produção de espectáculos no nosso país, se, 
num período anterior a 1995, uma parte significativa dos eventos era promovido pelas 
autarquias, actualmente são os privados quem toma as rédeas desta mesma promoção, 
sendo de destacar as próprias promotoras e, mais recentemente, os bares e espaços comer-
ciais, a par das associações culturais e recreativas. Relativamente ao tipo de entidades que 
mais apoiam estes eventos, são as autarquias as que mais significativamente os supor-
tam, sendo a este respeito importante o reconhecimento por parte destas do potencial 
destes eventos para o desenvolvimento económico local, numa lógica de empowerment 
económico e social dos territórios. Também é possível, e no que diz respeito às entidades 
responsáveis pelos patrocínios, identificar o crescente protagonismo das marcas, mostrando 
uma forte tendência de branding ao serviço de uma mercantilização dos eventos, isto é, 
a transformação dos espectáculos em acontecimentos intimamente relacionados com a 
esfera do consumo. É nesta lógica que se assume o processo de consumerização da cultura.

No que concerne à intensidade de programação dos espaços de divulgação e de frui-
ção musical nas cidades do Porto e de Lisboa, apraz dizer que, da análise realizada a 18 
espaços, verificámos que estes demonstram uma vitalidade fundamental em termos de 
regularidade da oferta de eventos musicais em ambas as cidades. Aliás, como pudemos 
observar pela análise das agendas de concertos entre 2002 e 2008, estes espaços emergem 
como focos de programação alternativa nas cidades. Em termos de linhas programáticas, 
importa considerar que existe uma predominância dos DJ sets, em muito relacionada com 
a própria organização física dos espaços, podendo também relacionar-se esta tendência 
com o forte enfoque na música electrónica/dança comum a todos os espaços, o que, no 
entanto, não equivale a dizer que não existe uma aposta fortemente vinculada ao rock 
alternativo. Outrossim, o comportamento por géneros musicais dos espaços em análise 
situa-se, em grande medida, no que, no âmbito desta investigação, nos fomos habitu-
ando a apelidar de mescla. Também é possível tomar em consideração as modalidades 
de produção de eventos. 

Assim, e através disto, foi possível identificar o predomínio das produções endógenas 
aos próprios espaços, sendo este um indicador importante porque evidencia um envolvi-
mento de um conjunto de profissionais dedicados à programação e produção musicais nas 
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cidades que albergam os espaços em análise, bem como o fortalecimento de uma “nova 
classe média” de “intermediários culturais urbanos”. Considerando ainda a importância 
da abertura ao exterior e a contemporaneidade da programação, pudemos verificar em 
todos os espaços, sem excepção, um predomínio de eventos nacionais face aos interna-
cionais. Nestes espaços foi também possível observar uma lógica de sazonalidade inerente 
à programação que, no entanto, se situa no segundo e quarto trimestres dos anos em 
análise, o que aliás faz sentido na medida em que a programação é afectada pelos meses 
de Verão, em que os festivais e as dinâmicas autárquicas, localizadas em espaços públicos, 
assumem preponderância. 

No entanto, não podemos deixar de focar que a “face negra” (e oculta) deste pro-
cesso merece igualmente a nossa atenção. A reconfiguração das cidades é também a 
história dos “perdedores”: as populações enclausuradas do espaço urbano; as bolsas 
de “resistência” ou de “inércia” à inovação cultural (casos das populações envelhecidas 
que ocupam, em boa parte, estas cidades); e os novos migrantes urbanos, sejam eles os 
recém-chegados que vão ocupar os lugares mais degradados do mercado de trabalho 
urbano, sejam aqueles que se suburbanizaram mais ou menos voluntariamente. E estes 
públicos não têm acessibilidade a estes espaços, como comprovámos. A acessibilidade é 
não só comunicacional ou transportacional: é ainda social. As dinâmicas de recomposição 
social do espaço urbano fizeram-se da atracção e da repulsão de diferentes populações, 
da reorganização da estrutura social e do re-arranjo da composição económica da cidade. 

Ainda no seio da temática sobre a qual temos vindo a discorrer, procurámos perceber 
de que forma tem evoluído a oferta das lojas de discos independentes, sobretudo nas 
duas principais cidades do país – Lisboa e Porto – através de um exercício de espaciali-
zação das mesmas e do recurso ao discurso dos próprios responsáveis por algumas das 
lojas actualmente mais relevantes. Não poderemos deixar de registar que a espacialização 
das lojas de discos independentes assume uma distribuição muito pouco amplificada em 
território nacional: existem lojas sobretudo em Lisboa e no Porto; depois, algumas lojas 
em Braga, em Coimbra e na Amadora. Verificámos que a localização das estruturas de 
oferta musical no que tange ao rock são feitas de forma muito desequilibrada em terri-
tório português. Assim, quer no caso de Lisboa, quer no caso do Porto, se atendermos 
ao número de lojas existentes em 1998 e compararmos com as existentes em 2009, não 
notaremos grandes diferenças em temos quantitativos. Por um lado, do conjunto de lojas 
actualmente em funcionamento, é maior o número de lojas abertas depois de 1998, o ano 
de abertura da primeira loja da multinacional francesa Fnac. Por outro lado, é igualmente 
percebida uma progressiva deslocalização das mesmas para o centro das duas cidades 
ou, como comummente se designa, para a suas “baixas”, como que seguindo uma lógica 
que facilmente associa um estilo de vida pautado pela vivência do urbano a uma maior 
apetência para a fruição musical.

Assim, as lojas de discos independentes têm vindo a configurar, no espaço das duas 
cidades de Lisboa e do Porto, dinâmicas elucidativas de valorização e consagração do disco 
enquanto objecto de divulgação de segmentos mais alternativos do rock. Assim, pudemos 
identificar, no decurso de uma década, uma alteração significativa do número e, sobretudo, 
na localização destas lojas de discos que tendem a situar-se no centro da cidade, nas suas 
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Baixas, acompanhando, elas próprias, a distribuição dos espaços de divulgação e fruição 
musical e tornando-se inclusivamente, também, espaços regulares de realização de even-
tos em torno do rock que podem ir de pequenos concerto até DJ sets e exposições. São 
frequentadas sobretudo por um público masculino, conhecedor, entre os 30 e os 40 anos, 
qualificado e pertencente às classes médias urbanas, como aliás todo o espectro social 
dos agentes sociais em causa neste subcampo. Não deixa de ser relevante a dinamização 
recente destes espaços numa altura de desmaterialização do disco, pois surgem como 
baluartes de resistência a essa mesma desmaterialização pela consagração do vinil e do 
culto do mesmo, resistindo a este contexto de atomização vivenciado e contrariamente 
às lógicas de distinção que perpassam muitos segmentos deste campo musical. 

Um ensaio tipológico dos públicos de a cenas de consumo 
e de fruição de pop rock e de rock alternativo.

A estrutura social dos gostos e fruições musicais prende-se com a heterogeneidade das 
significações acorrentadas à diversidade das experiências e contextos de escuta e de fruição 
musical. Assim, no sentido de analisar os públicos dos espaços de fruição musical e lúdica 
abordados nas cidades do Porto e Lisboa entre os anos de 2007 e 2008, recorremos a um 
processo classificatório que teve em linha de conta um conjunto de factores escolhidos no 
âmbito dessa mesma análise que permitiu subdividir o conjunto vasto dos agentes sociais 
em duas categorias. Este processo classificatório foi devidamente acompanhado por um 
processo observacional de proximidade empírica e etnográfica tendo como objectivo a 
possibilidade de descrição e elucidação das complexas redes de interacção desenvolvidas 
nestes espaços e em torno da fruição musical. 

Assim, delineámos um perfil tipo que equacionou as preferências em termos de espaços 
de divulgação e fruição musical que se especificam na tipologia de espaços preferidos e 
nas subsequentes razões para a preferência dos referidos espaços; as preferências musicais 
que entrecruzam os estilos musicais identificados pelos agentes com as bandas da sua 
preferência; a influência dos gostos musicais na vida quotidiana; os posicionamentos face 
às novas dinâmicas de cultura urbana; e, por fim, as representações face à noite do Porto 
e de Lisboa. Por outro lado, na definição do perfil associado, englobámos duas linhas de 
associação do posicionamento dos agentes sociais: a primeira, os espaços frequentados, 
modela-se de acordo com categorias como cidade, espaços de divulgação e fruição musi-
cal, motivos para a frequência do espaço, imagens associadas ao espaço e estética asso-
ciada ao espaço. A segunda centrou-se na sociografia, assente nas variáveis sexo, idade, 
nível de instrução, pertença classista e categoria socioprofissional. Com isto, chegámos a 
nove perfis ideal-típicos correspondentes a nove segmentos de públicos frequentadores 
dos espaços de divulgação e de fruição musical analisados no Porto e em Lisboa, que se 
apresentam na seguinte tipologia: engajados, descomprometidos, estabelecidos, alter-
nativos, sensoriais, selectivos, resistentes, cépticos e sob influência. Estas designações 
procuraram equacionar de forma mais adequada aos modos de relação destes agentes 
sociais com a música, baseando-se em regularidades específicas encontradas através dos 
auto-posicionamentos dos agentes face à música e aos géneros musicais. Tudo isto aponta 
para a inexistência – e insustentabilidade – de um conceito uno e hegemónico de público 
e de modalidades de consumo e de fruição musical. Por outro lado, e também através da 
análise de correspondências múltiplas, identificámos cinco perfis construídos a partir dos 
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inquéritos aplicados aos públicos dos festivais de Verão que dividiram a população em 
novatos, ritualistas, veraneantes, conviviais e aficionados, através de um cruzamento entre 
questões activas e questões ilustrativas. As primeiras encerram os motivos para a vinda 
ao festival (no caso, Heineken Paredes de Coura 2006 e Sudoeste TMN 2006), os motivos 
para a preferência de um festival, as diferenças entre o festival em que são inquiridos 
e outros, as imagens que associam ao festival, o tempo de permanência no festival, as 
relações de sociabilidade estabelecidas no festival e a avaliação da programação musical 
do festival. Por outro lado, as segundas incidiram sobre os seguintes eixos: primeira vez 
que vem ao festival, gostos musicais (através da identificação de estilos musicais e de 
bandas), as características sociográficas e o festival associado (o festival onde os indiví-
duos foram inquiridos). Será importante reforçar, a este nível, que se tratam de perfis de 
fruição musical, cruzando todo um conjunto de variáveis determinantes, mas sobretudo 
relevando que a fruição apela para um «gozar subjectivo», implicando o accionamento 
da pluralidade dos sentidos humanos. 

Igualmente, e não obstante a prevalência da análise estatística na obtenção destes perfis, 
não descuramos que os sinais identitários dos agentes sociais se assumem fundamentais 
na configuração das cenas. No entanto, esses sinais são largamente fluidos e indefinidos 
e, enquanto complexos processos societais, só são passíveis de uma abordagem mais 
completa quando complementada com uma pesquisa etnográfica. Mais que fazer uma 
dedução dos “modos de vida” dos jovens a partir de um “centro” imaginário corrente-
mente identificado com uma cultura dominante (de gerações ou de classes), parece ser 
preferível estarmos prioritariamente abertos a uma análise ascendente (passe a expressão) 
dos modos de vida dos jovens, partindo dos seus infinitesimais mecanismos, das estra-
tégias e tácticas quotidianas, tentando perceber como esses mecanismos são investidos, 
utilizados, transformados, quais são as suas possíveis evoluções ou generalizações. Por 
isso, a sustentabilidade dos perfis desenhados ancorou-se à sistemacidade de um diário 
de campo onde pudemos enunciar e descrever as movimentações deste conjunto de 
actores sociais “em cena”. 

De volta à anacruse ou a defesa de um processo inacabado de pesquisa.
É para nós, indiscutível, o sentido inacabado desta investigação. Os resultados alcançados 

“não se esgotam, «popperianamente», na mera infirmação” (Costa, 1999:494), uma vez 
que estes devem também abrir caminho a novas investigações, dando pistas, que con-
tribuam para colmatar o carácter iminentemente fugidio do nosso objecto, inscrito num 
real sempre infinito. É neste contexto que da démarche analítica realizada se evidencia 
um conjunto de futuros desenvolvimentos de pesquisa que anunciam a sedimentação e 
a consolidação de um programa de investigação a constituir-se. 

Uma das primeiras proposições que devemos prosseguir, no quadro do aprofundamento 
e desenvolvimento da pesquisa, centrar-se-á na defesa de uma sociologia cultural da 
música menos determinista relativamente à influência da estrutura social nas escolhas 
e nas práticas musicais, propondo que estas sejam vistas como um processo dinâmico 
quotidiano de “recepção, apropriação e estetização dos textos3 da música popular, dos 

3 Itálico nosso.
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artefactos e recursos associados que são integrais à produção de significado musical” 
(Bennett, 2008:430). Tal direcção não se funda na irrelevância das determinantes ineren-
tes à estrutura social, mas no reconhecimento, no quadro de devir constante, de plurais 
e diversas modalidades de (in)determinação da prática e do consumo musical no escopo 
do rock enquanto universo simbólico-ideológico e espaço de inter(acções). 

Outra das proposições que pretendemos sedimentar, pretende salvaguardar a visibilidade 
da abordagem sociológica no enriquecimento da perspectiva musicológica, na medida 
em que, a primeira situa o facto musical tanto nas suas ligações com o passado como 
nas complexas imbricações com o presente, dado que, “recusamos todo o procedimento 
dualista que separa o procedimento empírico da sociologia do procedimento analítico da 
musicologia” (Green, 2000:18-19). Assim, defendemos uma abordagem compreensiva que 
pressupõe o interesse pela perspectiva dos agentes sociais, pelas relações de sentido que 
estes têm com o musical pois, compreender é apreender as acções sociais no contexto da 
experiência quotidiana do musical. A ambição última será, assim, a de considerar que os 
factos musicais são, simultaneamente, produtores e receptores de transformações sociais, 
porquanto «mundos da arte» recepcionam e exteriorizam normas e convenções sociais, 
fazem parte da dinâmica mais profunda que dá corpo e ser a todos os objectos artísticos, 
por mais que seja eternizado um discurso de senso comum contrário a este posicionamento. 

Interessa ainda, na esteira de Michel Demeuldre (2000), sedimentar uma análise, que 
aqui iniciámos, da possibilidade de conculturação de um estilo musical, isto é, avaliar as 
possibilidades de destacarmos como uma criação social e como uma criação musical, o 
rock alternativo português, feito em Portugal, na medida em que cada estilo tem uma 
configuração específica de características musicais, uma matriz social particular e uma 
encenação com o seu estilo relacional próprio. Ora, se aqui fizemos o esboço deste 
processo, parece-nos cabalmente importante ir mais longe neste propósito, dado que, 
enquanto trabalho potencialmente fundador desta temática, poderá ter um papel impor-
tante no elucidar e no esclarecer acerca da falta de consistência de expressões banalizadas 
e recorrentes no quotidiano acerca da inexistência de rock português – que por vezes 
se recobrem de posicionamentos ideológicos que, na própria lógica de funcionamento 
deste campo, contribuem para a sua obnubilação. Também será importante, numa lógica 
de indagação futura, evidenciar, caracterizar e analisar de forma profunda os diversos 
subgéneros musicais contidos dentro do recorte do rock alternativo, dando relevância à 
diversidade de manifestações ligadas ao garage, ao punk, ao stoner rock, ao rockabilly 
ou outros subgéneros dentro do quadro global do rock. 

Importa ainda, e dada a escassez de uma contabilização e sistematização da informação 
relativa à praxis e consumo musical com especial relevo para o pop rock e suas diferentes 
manifestações na contemporaneidade portuguesa, consolidar e materializar uma estrutura 
observacional dinâmica ensaiada nesta Dissertação e que poderá alargar-se para outros 
subgéneros de música popular, com garantias de coordenadas espácio-temporais sólidas 
e coerentes.

Similarmente, e do lado da produção musical, o trabalho musical pode ser analisado 
segundo três direcções complementares (Coulangeon, 2000; 2003): as questões sociais do 
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contexto de funcionamento do emprego e da profissão, designadamente pela já histórica 
precarização dos empregos na área do pop rock e pela ausência de uma profissionalização 
em moldes tradicionais, complementada pela flexibilidade e mobilidade de desempenhos 
– dimensão a que demos algum relevo neste trabalho; as questões propriamente estéticas 
que levam a uma crescente polissemia de formas e de conteúdos inerentes ao processo 
de produção e criação musical; o impacto de um conjunto de desenvolvimentos tecnoló-
gicos e económicos na esfera da produção musical. Sendo estas duas últimas dimensões 
de análise objectos inexplorados no quadro desta pesquisa, mas cuja relevância, justifica 
que aqui se enunciem de forma a serem retomadas posteriormente.

O rock é inelutavelmente uma manifestação de cultura popular. Assim, é necessário 
abordá-lo com o paradigma da dominação (campo) e também com o paradigma da socio-
logia compreensiva (mundo da arte), pois o primeiro reserva as noções de hierarquia e de 
efeitos do poder e o segundo distingue os efeitos de rede e as relações e práticas simbólicas. 
Sob este zoom analítico, a questão do valor da obra musical terá que ser abandonada para 
dedicarmos a nossa atenção aos processos pelos quais os agentes sociais se empenham 
para dar e criar valor e reconhecimento. Assim, não interessa a actividade artística em si, 
mas o processo artístico, ou seja, o processo pelo qual os diferentes agentes constroem 
a sua realidade artística. 

Enfim, podemos ainda interrogar-nos acerca da validade e da credibilidade dos nossos 
resultados. As pretensões de validade e de credibilidade só são tidas como garantidas se, 
previamente, tivermos esclarecido e elucidado acerca das démarches inerentes à estraté-
gia de pesquisa, às técnicas de recolha de dados e aos modos de análise desses mesmos 
dados. Logo, a investigação e os seus resultados devem ser explicitados tendo em vista 
uma discussão acerca da qualidade e eficácia dos procedimentos, bem como acerca da 
validade e autenticidade da própria investigação. É a isto que Denscombe (2002) chama 
accountability. Só assim os dados se tornam relevantes e fiáveis. O que é o mesmo que 
dizer que sem uma explicitação clara, e uma justificação contundente, dos processos de 
pesquisa, falhamos em apresentar as bases de legitimação dos dados recolhidos que 
servem de pilar aos resultados da investigação. Assim, seguimos as três questões bási-
cas que Denscombe (2002) aponta e cuja resposta positiva é um mecanismo através do 
qual podemos credibilizar os resultados obtidos. Ora, encontra-se acessível informação 
satisfatória acerca dos processos de recolha dos dados? Fundamentámos as principais 
escolhas acerca da estratégia de pesquisa e dos seus métodos? Disponibilizámos dados 
que permitam avaliar a sustentabilidade das conclusões apresentadas? Sim, a resposta é 
positiva a todas questões. No entanto, a capacidade de responder positivamente, e como 
as próprias perguntas o indicam, não deverá estar só do nosso lado. 

Habermas faz a distinção entre racionalidade instrumental (o uso instrumental de um 
saber) e a racionalidade comunicativa (o saber é um conhecimento que permite construir 
não só o mundo objectivo, como o intersubjectivo, no contexto onde se desenrola a acção). 
Apesar da auto-“auditoria” que fazemos acerca do nosso próprio trabalho, este terá de 
apresentar informação suficiente para que outros o possam avaliar, para que outros o 
possam “auditar”, e discutir condignamente, quer no seio do campo académico e cientí-
fico em que nos inserimos, quer no seio do campo da música e, em particular, no seio do 
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subcampo do rock alternativo considerando a linha epistemológica de devir permanente 
em que nos situamos procurando um patamar de racionalidade comunicativa (Habermas, 
1987). Perseguindo este intuito, coube-nos revelar os processos e mecanismos que con-
trariam e/ou relativizam a autonomia da arte, dissecando as diferentes modalidades dessa 
illusio incluídas num contorno intrincado de produção, reprodução, percepção e consumo 
do rock classificado (através de uma significação atribuída) como alternativo. 

Daqui deriva o princípio de que a avaliação do rock em Portugal nos últimos 40 anos é 
um processo de valoração, de atribuição incessante (inacabada) de valor na medida em 
que “a avaliação da obra de arte remete à afirmação de que ela seja boa ou má, bela ou 
feia, importante ou sem importância, de qualidade ou sem qualidade” (Viana, 2007:109). 
O debate continua em aberto, e em forma de desafio de discussão, terminaremos com a 
perspectiva de Simon Reynolds acerca do indie rock: “os grupos indie tendem a tomar o 
desajuste e a dúvida adolescente como um tipo de «verdade» que se perde na vida adulta, 
quando uma pessoa se vende ao conforto, à complacência e às certezas. A acusação lan-
çada aos Smiths – de glamourizar o sofrimento e o fracasso – é verdade verdadeira. Pelo 
menos mais dois grupos foram bem sucedidos em romantizar o abandono da alma. Em 
Your Funeral… My Trial (Mute), Nick Cave reinventa músicas de opressão em versões blues 
e country, encontrando no Sudeste norte-americano um cenário para as suas histórias de 
ruína, obsessão e vingança. Who Snatched the Baby? (Film Flam) é a mais recente edição 
de uma série de valsas e canções de marinheiro tão brilhantes como lúgubres, música 
folk contaminada por uma sensação contemporânea de ausência de raízes e direcção” 
(Reynolds, 2005:27). 



Figura 2: Artwork Hedi Slimane

Fonte: http://www.hedislimane.com/rockdiary/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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número e em percentagem)

Figura 6.14: Concertos pop rock por perfil de programação realizados em Portugal Continental e 

nas cidades do Porto e de Lisboa em 2002 (em número) 

Figura 6.15: Concertos pop rock por perfil de programação realizados em Portugal Continental e 

nas cidades do Porto e de Lisboa em 2003 (em número) 

Figura 6.16: Concertos pop rock por perfil de programação realizados em Portugal Continental e 

nas cidades do Porto e de Lisboa em 2004 (em número) 

Figura 6.17: Concertos pop rock por perfil de programação realizados em Portugal Continental e 

nas cidades do Porto e de Lisboa em 2005 (em número)

Figura 6.18: Concertos pop rock por perfil de programação realizados em Portugal Continental e 

nas cidades do Porto e de Lisboa em 2006 (em número) 

Figura 6.19: Concertos pop rock por perfil de programação realizados em Portugal Continental e 

nas cidades do Porto e de Lisboa em 2007 (em número) 

Figura 6.20: Concertos pop rock por perfil de programação realizados em Portugal Continental e 

nas cidades do Porto e de Lisboa em 2008 (em número) 

Figura 6.21: Concertos de pop rock por tipologia de espaços de divulgação musical entre 2002 e 

2008 (em número) 

Figura 6.22: Eventos pop rock no primeiro trimestre de 2002 e de 2007 em Portugal Continental, 

por Concelhos e por cidades do Porto e de Lisboa (em número) 

Figura 6.23: Eventos pop rock no segundo trimestre de 2002 e de 2007 em Portugal Continental, 

por Concelhos e por cidades do Porto e de Lisboa (em número) 

Figura 6.24: Eventos pop rock no terceiro trimestre de 2002 e de 2007 em Portugal Continental, 

por Concelhos e por cidades do Porto e de Lisboa (em número) 

Figura 6.25: Eventos pop rock no quarto trimestre de 2002 e de 2007 em Portugal Continental, 

por Concelhos e por cidades do Porto e de Lisboa (em número) 

Figura 6.26: Sazonalidade dos concertos por comparação entre o primeiro trimestre de 2002 e de 

2007 em Portugal Continental, por Concelhos e cidades do Porto e de Lisboa (em número)

Figura 6.27: Sazonalidade dos concertos por comparação entre o segundo trimestre de 2002 e 

de 2007 em Portugal Continental, por Concelhos e cidades do Porto e de Lisboa (em número)

Figura 6.28: Sazonalidade dos concertos por comparaçao entre o terceiro trimestre de 2002 e de 

2007 em Portugal Continental, por Concelhos e cidades do Porto e de Lisboa (em número)

Figura 6.29: Sazonalidade dos concertos por comparaçao entre o quarto trimestre de 2002 e de 

2007 em Portugal Continental, por Concelhos e cidades do Porto e de Lisboa (em número)

Figura 6.30: Perspectiva do palco principal e recinto envolvente do Festival Heineken Paredes de 

Coura em 2007
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Figura 6.31: Perspectiva da entrada no recinto do Festival Optimus Alive! 2008

Figura 6.32: Perspectiva da entrada principal do Festival Heineken Paredes de Coura 2007 

Figura 6.33: Locais de realização dos festivais em Portugal Continental, de 1998 a 2008, por 

Concelho (em percentagem)

Figura 6.34: Perspectiva da entrada no recinto do Festival Super Bock Super Rock 2007

Figura 6.35: Perspectiva do palco principal do Festival de Paredes de Coura em 2005

Figura 6.36: Distribuição dos eventos segundo tipologia em Portugal Continental, de 1998 a 2008, 

por concelho (em percentagem)

Figura 6.37: Eventos por mes de realização (em percentagem)

Figuras 6.38, 6.39 e 6.40: Festival Sudoeste 2006 (em cima, a esquerda), Festival Paredes de Coura 

2007 (em cima, a direita) e Festival Optimus Alive 2008 (em baixo)

Figura 6.41: Pormenores do Festival Super Bock Super Rock 2008 (as marcas e os media partners)

Figura 6.42: Sazonalidade de festivais em Portugal Continental, entre 1998 e 2008, por Concelho 

(em percentagem)

Figuras 6.43: Cartazes do Festival de Paredes de Coura de 2005 (esquerda) e de 2009 (direita)

Figura 6.44: Perfil dos cartazes dos eventos em Portugal Continental de 1998 a 2008 por Concelho 

(em percentagem)

Figura 6.45: Tipologia de promotores de eventos em Portugal Continental, de 1998 a 2008, por 

Concelho (em percentagem)

Figura 6.46: Tipologia de organizadores de eventos em Portugal Continental, de 1998 a 2008, por 

Concelho (em percentagem) 

Figura 6.47: Tipologia de apoios aos eventos em Portugal Continental, de 1998 a 2008, por Con-

celho (em percentagem) 

Figura 6.48: Tipologia de apoios aos eventos em Portugal Continental, de 1998 a 2008, por Con-

celho (em percentagem)

Figuras 6.49: Lux Frágil e Left, agendas e flyers 

Figura 6.50: Incógnito, agendas e flyers

Figura 6.51: Total de eventos por espaço entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 6.52: Incógnito, ZdB e Music Box, agendas e flyers

Figura 6.53: Lounge e Frágil, agendas e flyers

Figura 6.54: Posicionamento dos espaços por tipologia de eventos entre Julho de 2006 e Julho de 

2008 (em percentagem)

Figura 6.55: Posicionamento da programação dos espaços por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em percentagem) 

Figura 6.56: Europa, agendas e flyers

Figura 6.57: Passos Manuel e Porto Rio, agendas e flyers

Figura 6.58: Modalidades de produção eventos musicais nos espaços entre Julho de 

2006 e Julho de 2008 (em percentagem) 

Figura 6.59: Cabaret Maxime, agendas e flyers

Figura 6.60: DJ, bandas e outros artistas presentes nos espaços consoante a proveniência geográfica 

entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em percentagem) 

Figura 6.61: Distribuição temporal dos eventos musicais por espaços (número de ocorrências)

entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em percentagem)

Figura 6.62: Plano B e Mini Mercado, agendas e flyers

Figura 6.63: Tom Waits, 1985
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Figura 6.64: Cartazes de divulgação de uma loja de discos, Bairro Alto, Dezembro de 2007 

Figuras 6.65: Pormenores do interior da Carbono, em Lisboa, Julho de 200

Figura 6.66: Evolução da distribuição de lojas de discos independentes no Porto e em Lisboa entre 

1998 e 2010 (em número) 

Figuras 6.67: Pormenores do interior da Jo-Jo’s, no Porto, Julho de 200

Figuras 6.68: Perspectivas do interior da Flur, em Lisboa, Agosto de 2007

Figuras 6.69: Pormenor da entrada da Jo-Jo’s, no Porto e da Carbono em Lisboa, Julho de 2007

Figura 6.70: Pormenor do interior da Muzak, no Porto, na sua localização até Agosto de 2009

Figura 6.71: Pormenor da entrada da Louie Louie, no Porto, na sua localização até Outubro de 2008

Figura 6.72: Pormenores do interior da Carbono, em Lisboa em Julho de 2007 972

Figura 6.73: Perspectiva do interior da Matéria Prima, no Porto, na sua localização até Agosto de 2009

Figura 6.74: Perspectivas do interior da Louie Louie no Porto na sua localização actual, em Novembro 

de 2009 e da Carbono em Lisboa, em Julho de 2007

Figura 6.75: Dois vinis dos The Smiths na Carbono, em Lisboa em Julho de 2007

Figura 6.76: Perspectiva do interior da Jo-Jo’s, no Porto em Julho de 2007

Figura 6.77: Pormenores do interior da Musak, no Porto, na sua localização até Agosto de 2009 

em Julho de 2009

Figuras 6.78: Dois vinis (edições recentes) da Carbono em Lisboa

Figuras 6.79: Pormenores do interior da Flur (a esquerda) e da Carbono, (a direita), em Lisboa em 

Agosto e Julho de 2007, respectivamente

Figura 6.80: Pormenor do interior da Musak, no Porto, na sua localização até Agosto

de 2009, em Outubro de 2006

Figura 6.81: Pormenores do interior da Musak, no Porto, na sua localização até Agosto de 2009, 

em Julho de 2009

Figura 6.82: Flyers de eventos complementares da Louie Louie

Figuras 6.83 e 6.84: Flyers de eventos complementares da Matéria Prima (a esquerda) e da Flur 

(a direita)

Figura 6.85: Pormenores do interior da Jo-Jo’s, no Porto, Julho de 2007

Figura 7.1: Artwork Rock, Hedi Slimane

Figura 7.2: Fachada frontal exterior do Frágil e logótipo comemorativo dos 25 anos do Frágil (por-

menor do interior do espaço)

Figura 7.3: Posicionamento da programação do Frágil por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Figura 7.4: Esboço do quadro interaccional do Frágil

Figura 7.5: Fachada do Incógnito

Figura 7.6: Esboço do quadro interaccional do Incógnito (piso superior) 

Figura 7.7: Esboço do quadro interaccional do Incógnito (piso inferior) 

Figura 7.8: Posicionamento da programação do Incógnito por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Figura 7.9: Pormenor do interior da Galeria Zé dos Bois

Figura 7.10: Bar no interior da ZdB (a esquerda) e sala do piso superior, por norma, utilizada no 

âmbito das exposições (a direita) 
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Figura 7.11: Posicionamento da programação da Galeria Zé dos Bois por géneros e subgéneros 

musicais dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Figura 7.12: ZdB - Sala de concertos vista do exterior (a esquerda) e espaço ao ar livre, no interior 

(a direita)

Figura 7.13: Fachada do Lux

Figura 7.14: Duas perspectivas do primeiro piso do Lux

Figura 7.15: Posicionamento da programação do Lux por géneros e subgéneros musicais dos eventos 

entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.16: James Murphy e Tiago Miranda em actuação no Lux

Figuras 7.17: Fachada (a esquerda) e pormenor do interior (a direita) do Lounge

Figura 7.18: Esboço do quadro interaccional do Lounge

Figura 7.19: Sessão de djing de Muallen no Lounge, Março de 2007

Figura 7.20: Posicionamento da programação do Lounge por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.21: Pormenor do interior do Lounge

Figura 7.22: Pormenor a entrada do Porto Rio (esquerda) e vista geral do Porto Rio (direita) 

Figura 7.23: Esboço do quadro interaccional do Porto Rio

Figura 7.24: Posicionamento da programação do Porto Rio por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.25: Sessao de djing e concerto no Porto Rio

Figura 7.26: Perspectiva do Salão Nobre do Maus Hábitos

Figura 7.27: Esboço do quadro interaccional do Maus Hábitos, Salão Nobre

Figura 7.28: Pormenor do pátio, entre o Salão Nobre e os espaços de concertos e exposições (a 

esquerda) e perspectiva da escadaria do edifício onde está situado o Maus Hábitos (a direita)

Figura 7.29: Sessão de djing no Salão Nobre do Maus Hábitos

Figura 7.30: Posicionamento da programação do Maus Hábitos por géneros e subgéneros musicais 

dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número

Figura 7.31: Perspectiva de um dos corredores (a esquerda) e da zona de fumadores (à direita) do 

Maus Hábitos

Figuras 7.32: Perspectiva de um dos corredores (a esquerda) e da escadaria e do hall de entrada 

(a direita) do Contagiarte

Figura 7.33: Esboço do quadro interaccional do Contagiarte (piso inferior) 

Figura 7.34: Esboço do quadro interaccional do Contagiarte (piso superior) 

Figura 7.35: Posicionamento da programação do Contagiarte por géneros e subgéneros musicais 

dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.36:Posicionamento da programação do Santiago Alquimista por géneros e subgéneros 

musicais dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.37: Entrada do Passos Manuel vista do exterior

Figuras 7.38 e 7.39: Esboço do quadro interaccional do Passos Manuel (piso superior à esquerda 

e piso inferior a direita) 

Figura 7.40: Posicionamento da programação do Passos Manuel por géneros e subgéneros musicais 

dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.41: Pormenores da decoraçao (a esquerda), cabine do DJ do piso superior (centro), bar (a 

direita) e da cabine de DJ (em baixo) do Passos Manuel
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Figura 7.42: Perspectiva do auditório, a partir da cabine insonorizada a esquerda e pormenor da 

pista de dança do Passos Manuel a direita

Figura 7.43: Esboço do quadro interaccional do Uptown na Rua do Breyner

Figura 7.44: Fachada do Uptown na Rua da Alegria a direita e pormenor do interior do Uptown 

na Rua do Breyner a esquerda

Figuras 7.45: Registos das jam sessions do Uptown

Figura 7.46: Posicionamento da programação do Uptown por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.47: Vista sobre o Left, a partir da cabine de DJ

Figura 7.48: Esboço do quadro interaccional do Left

Figura 7.49: Posicionamento da programação do Left por géneros e subgéneros musicais

dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.50: Esboço do quadro interaccional do Cabaret Maxime

Figura 7.51: Pormenores decorativos do hall de entrada do Maxime

Figura 7.52: Posicionamento da programação do Cabaret Maxime por géneros e subgéneros 

musicais dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número)

Figura 7.53: Pormenor da fachada do Pitch

Figuras 7.54: Perspectivas do piso superior do Pitch

Figura 7.55: Posicionamento da programação do Pitch por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.56: Esboço do quadro interaccional do Pitch (piso superior) 

Figuras 7.57: Fachada e pormenor do interior do Europa

Figura 7.58: Posicionamento da programação do Europa por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.59: Esboço do quadro interaccional do Europa

Figura 7.60: Pormenor do bar do Music Box

Figura 7.61: Esboço do quadro interaccional do Music Box

Figura 7.62: Posicionamento da programação do Music Box por géneros e subgéneros musicais 

dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.63: Perspectiva da área envolvente do Music Box

Figura 7.64: Esboço do quadro interaccional do Plano B (piso superior) 

Figura 7.65: Esboço do quadro interaccional do Plano B (piso inferior) 

Figura 7.66: Posicionamento da programação do Plano B por géneros e subgéneros musicais dos 

eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figuras 7.67: Pormenor do bar principal do piso inferior do Plano B

Figura 7.68: Pormenor do bar do Mini Mercado, Festa Party Glass

Figura 7.69: Esboço do quadro interaccional do Mini Mercado e pormenor da decoração do Mini 

Mercado (abaixo) 

Figura 7.70: Posicionamento da programação do Mini Mercado por géneros e subgéneros musicais 

dos eventos entre Julho de 2006 e Julho de 2008 (em número) 

Figura 7.70: Rede de atractividade concelhia de alguns espaços portuenses de fruição e

divulgação musical (em número) 

Figura 7.71: Rede de atractividade concelhia de alguns espaços lisboetas de fruição e divulgação 

musical (em número) 

Figura 7.72: Momentos de interacção dos públicos do Left (a esquerda) 

Figura 7.73: Momento de interacção dos públicos do Plano B 
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Figura 7.74: Síntese de indicadores sociográficos dos frequentadores do Incógnito, do Lounge, do 

Music Box, da Galeria Zé dos Bois, do Passos Manuel, do Porto Rio e do Maus Hábitos (em número 

e em percentagem) 

Figura 7.75: Momento de interacção do público do Cabaret Maxime

Tabela 7.9: Identificação das razoes para a frequência pela primeira vez de espaços de fruição e 

divulgação musical do Porto, segundo espaço de frequência (em percentagem)

Figuras 7.76: Momentos de interacção dos públicos no Europa

Figura 7.77: Rede de preferências de três espaços de divulgação e fruição musical na cidade do 

Porto (em número) 

Figura 7.78: Rede de preferências de espaços de divulgação e fruição musical na cidade de Lisboa 

(em número) 

Figura 7.79: Identificação dos espaços de divulgação e fruição musical referidos pelos inquiridos 

de Lisboa (em número) 

Figura 7.80: Momentos de interacção dos públicos do Maus Hábitos

Figura 7.81: Momentos de interacção dos públicos do Porto Rio

Figura 7.82: Momentos de interacção dos públicos do Lounge

Figura 7.83: Momentos de interacção dos públicos do Incógnito

Figura 7.84: Momentos de interacção dos públicos do Incógnito

Figura 7.85: Momento de interacção dos públicos do Music Box

Figura 7.86: Perfis de fruição musical, síntese das características dominantes

Figura 7.87: Dendograma dos perfis dos frequentadores dos espaços de divulgação e fruição 

musical no Porto e em Lisboa

Figura 7.88: Engajados, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.89: Descomprometidos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.90: Estabelecidos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.91: Alternativos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.92: Sensoriais, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.93: Selectivos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.94: Resistentes, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.95: Cépticos, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.96: Sob influência, perfil de fruição musical: síntese das características dominantes

Figura 7.97: Quadro interaccional do Heineken Paredes de Coura 2007

Figura 7.98: Perspectiva do recinto do Heineken Paredes de Coura 2008

Figura 7.99: Perspectiva do palco principal, Palco Heineken, Festival Heineken Paredes de Coura 2007

Figura 7.100: Perspectiva do palco principal, Palco Nokia, Festival de Paredes de Coura 2009

Figura 7.101: Perspectivas do Jazz na Relva, Heineken Paredes de Coura 2008

Figura 7.102: Pormenor do concerto dos Bunnyranch no Palco Heineken, Heineken Paredes de 

Coura 2008

Figura 7.103: Perspectiva do Palco Heineken, Heineken Paredes de Coura 2007

Figuras 7.104: Pormenores dos enfeites das Festas da Vila de Paredes de Coura, 15 de Agosto de 2007

Figura 7.105: Exibição das pulseiras de várias edições do Festival de Paredes de Coura e outros, 

Agosto de 2008
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Figura 7.106: Alguns fragmentos de interacções no Heineken Paredes de Coura 2007

Figura 7.107: A morfologia das tendas no Sudoeste TMN 2006 e no Heineken Paredes de Coura 2006

Figura 7.108: Perspectiva do campismo no Heineken Paredes de Coura 2007

Figuras 7.109 e 7.110: Aspectos da Vila e do Heineken Paredes de Coura 2006 1208 em dia de 

chuva, Agosto de 2006

Figura 7.111: Pormenor do concerto dos Tv On The Radio no Festival Super Bock Super Rock 2007

Figura: 7.112: Pormenor do concerto dos Bloc Party no Festival Super Bock Super Rock 2007

Figura 7.113: Perspectiva do recinto do Sudoeste TMN 2006

Figura 7.114: Perspectiva do recinto e da entrada do Sudoeste TMN 2006

Figura 7.115: Quadro interaccional do Sudoeste TMN 2007

Figura 7.116: Pormenor de apresentação de si no recinto do Planeta Sudoeste, Sudoeste TMN 2006

Figura 7.117: Lojas e stands de marcas presentes no Sudoeste TMN 2006

Figura 7.118: Pregão “Oh Elsa!!!” nos automóveis, Sudoeste TMN 2006

Figura 7.119: Lojas e stands de marcas presentes no Sudoeste TMN 2006

Figuras 7.120: Panorama da Praia da Zambujeira do Mar durante o Sudoeste TMN 2005

Figura 7.121: Alguns fragmentos de interacções no recinto do Palco Planeta Sudoeste, Sudoeste 

TMN 2005

Figura 7.122: Perspectivas do quadro de interacção do Sudoeste TMN 2005

Figura 7.123: Pormenor do concerto dos Rage Against The Machine no Festival Optimus Alive! 2008

Figura 7.124: Logótipo do Festival Optimus Alive! 2009

Figura 7.125: Perspectiva do quadro de interacção do Sudoeste TMN 2006

Figura 7.126: Rede de atractividade concelhia do Heineken Paredes de Coura e distribuição da 

população por género, por grupos etários e grau de escolaridade em 2006 (em número e em 

percentagem) 1242

Figura 7.127: Rede de atractividade concelhia do Festival Sudoeste TMN e distribuição da popu-

lação por lugar de classe do inquirido e condição perante o trabalho em 2006 (em número e em 

percentagem) 

Figura 7.128: Síntese de indicadores sociográficos e dos gostos musicais dos frequentadores dos 

festivais de Verão (em número e em percentagem) 

Figura 7.129: Pormenor de um cartaz exibido no Super Bock Super Rock 2007

Figura 7.131: Rede nacional de festivais frequentados pelos públicos do Heineken Paredes de Coura 

2006 (em número) 

Figura 7.132: Rede nacional de festivais frequentados pelos públicos do Sudoeste TMN

2006 (em número) 

Figuras 7.130: Perspectivas do quadro de interacção do Heineken Paredes de Coura 2007

Figura 7.133: Rede internacional de festivais frequentados pelos públicos do Heineken Paredes de 

Coura 2006 (em número) 

Figura 7.134: Rede internacional de festivais frequentados pelos públicos do Sudoeste TMN 2006 

(em número) 

Figuras 7.137: As dez bandas mais referenciadas nos festivais (em número) 
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Figura 7.135: Dendograma dos perfis dos frequentadores dos festivais Sudoeste TMN 2006 e 

Heineken Paredes de Coura 2006

Figura 7.136: Novatos, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das 

características dominantes

Figura 7.137: Ritualistas, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das 

características dominantes

Figura 7.138: Veraneantes, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese 

das características dominantes

Figura 7.139: Conviviais, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das 

características dominantes

Figura 7.140: Aficionados, perfil de fruição musical dos públicos dos festivais de Verão: síntese das 

características dominantes

Figura 1: Artwork rock, Hedi Slimane

Figura 2: Artwork rock, Hedi Slimane
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