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UMA CIDADE ENTRE SONHOS DE NÉON. ENCONTROS, 

TRANSAÇÕES E FRUIÇÕES COM AS CULTURAS 

MUSICAIS URBANAS CONTEMPORÂNEAS

Resumo

O artigo decorre do desenvolvimento teórico-empírico de 

um projeto de doutoramento sobre as culturas urbanas e 

as cenas musicais contemporâneas portuguesas, que de-

marcou e interpretou as dinâmicas subjacentes à gênese, 

à constituição e ao funcionamento do subcampo do rock 

alternativo em Portugal ao longo dos últimos 40 anos. En-

foca especificamente os perfis de fruição cultural, artística 

e musical das cidades do Porto e de Lisboa na última déca-

da, observando tendências, dissemelhanças, perseveranças 

e especificidades. O estudo constata a emergência de uma 

juventude portuguesa enquadrada na esfera do cosmopo-

litismo estético e lúdico, detentora de um capital cultural 

cosmopolita – isto é, de um saber-fazer e saber-estar na 

experimentação e fruição da diferença cultural, por consu-

mo e práticas musicais, artísticas e culturais urbanas mar-

cadas pelo hibridismo e o ecletismo.

A CITY BETWEEN NEON DREAMS. ENCOUNTERS, 

TRANSACTIONS AND ENJOYMENTS IN URBAN 

MUSICAL CULTURES

Abstract

This article derives from the theoretical and empirical de-

velopment of the author’s doctoral research on urban cul-

tures and contemporary Portuguese music scenes, which 

sought to demarcate and interpret the dynamics underly-

ing the genesis, constitution and functioning of the sub-

field of alternative rock in Portugal over the last 40 years. 

It focuses specifically on the cultural, artistic and musical 

fruition of the cities of Oporto and Lisbon over the last 

decade, observing dissimilarities, persistences and spe-

cificities. This study confirmed the emergence of a Portu-

guese youth framed in the sphere of aesthetic and playful 

cosmopolitanism, bearer of a cosmopolitan cultural capital 

– that is, a savoir-faire and savoir-vivre in the experimenta-

tion and enjoyment of cultural difference, through con-

sumption and urban musical, artistic and cultural prac-

tices marked by hybridity and eclecticism.


