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Velhos Afetos em Novas Relações 

A influência do local sobre as preferências 

musicais em plataformas virtuais 

Sons e Lugares: trajeto e retrato da cena rock no Tâmega. Dissertação de Mestrado, 2013. FLUP. Orientação de Professora Doutora Paula Guerra. 

Conclusões 

Existência de dois posicionamentos: 

 um que tende a favorecer a persistência do regionalis-

mo, das preferências por quem é da “sua terra”; 

 um que contribui para a existência, no Tâmega, de 

uma rede virtual numa aceção que se aproxima ao con-

ceito de virtual scene apresentado por Bennett e Peter-

son (2004), pois, as ligações e, em consequência, o in-

tercâmbio de ideias entre os atores ultrapassa as fron-

teiras locais, criando uma cena que aproxima virtual-

mente os vários concelhos do Tâmega e os seus diversos 

fãs e bandas. 
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Objetivos 

 Delinear, perceber e explicar como são vividas as 

manifestações rock pelos públicos.  Compreender 

a importância que as redes sociais assumem na ce-

na rock do Tâmega. 

Fundamentos:  

 Weber já tinha referido a importância das redes ao nos demonstrar o quão relevante é a rede de amigos para a 

manutenção do status.  Cummings-Russel e Rantisi (2012: 94) sugerem o mesmo ao afirmar que, “na música, os 

profissionais progridem nas suas carreiras ao conhecerem as «pessoas certas»”.  Já Hansen et al. (2011: ix) menci-

onam que “vivemos na era das networks”, pelo que descurar esse facto seria descurar de uma parte importante da 

realidade social dos dias de hoje. 

Método 

 Facebook: forte relevância nos dias de hoje nas vidas quotidianas das pessoas e, em particular, 

dos mais jovens.  Análise das relações que se formam na plataforma virtual do Facebook, por via 

da social network analysis.* 

*Para se efetuar tal análise, adotou-se o processo de pesquisa disponibilizado pelo  software  NodeXL, um  software  que permite importar 

dados da internet (nomeadamente de algumas redes sociais, como o  Facebook) para se elaborarem análises de redes aos seus utilizadores 

(neste caso,  fãs ativos, utilizadores do  Facebook  que comentam e “gostam”  dos comentários deixados nas páginas das bandas que aqui 

são alvo de análise).  De referir que não foi possível realizar este  procedimento para todas as bandas, pois somente 59% das bandas em 

análise possuía página de artista de música/ banda no Facebook à data da importação dos referidos dados (de 30/05/2013 a 15/07/2013). 
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Resultados 

 Número de fãs encontrados: cerca de 10 650 fãs de 88 bandas.  Agrupamento (clusterização) de projetos musicais provenientes dos mesmos concelhos (veja-se os casos 

assinalados na figura – Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Castelo de Paiva, etc.).  Cerca de 9 300 fãs virtualmente ligados a apenas uma banda.  1 350 fãs virtualmen-

te ligados a mais que uma banda. 

Rede virtual do rock no Tâmega: relação entre bandas e fãs (do Facebook) (junho de 2013) 

Evolução do n.º de sites, blogs ou redes sociais a que as bandas estão ligadas 


