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alternativo em Portugal ao longo dos últimos 40 anos. Enfoca especificamente os perfis de fruição cultural, artística
e musical das cidades do Porto e de Lisboa na última década, observando tendências, dissemelhanças, perseveranças
e especificidades. O estudo constata a emergência de uma
juventude portuguesa enquadrada na esfera do cosmopolitismo 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 consumo e práticas musicais, artísticas e culturais urbanas marcadas pelo hibridismo e o ecletismo.
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This article derives from the theoretical and empirical de-
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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 specificities. This study confirmed the emergence of a Portuguese 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 experimentation and enjoyment of cultural difference, through consumption and urban musical, artistic and cultural practices marked by hybridity and eclecticism.

