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Resumo  

 

O presente estudo pretende tratar o tema do desenvolvimento das relações 

culturais entre Portugal e a Rússia, no caso prático da promoção do artista português 

Custódio Castelo no mercado musical moscovita.  

Este trabalho tem um caráter teórico e prático. Na parte teórica reunimos os 

materiais disponíveis sobre a cooperação cultural entre os dois países ao longo dos séculos.  

Na parte prática foi realizada uma análise do mercado musical moscovita e da aceitação 

que os artistas estrangeiros conseguem obter. Tendo por base os estudos realizados e a 

experiência adquirida ao longo do estágio na empresa Bartilotti Produções,  desenvolvemos 

um documento de boas práticas, que gostaríamos que pudesse vir a ser útil a promotores e 

musicos portugueses como ajuda numa futura implementação de projetos 

culturais/musicais na Rússia.  

 

Abstract 

The current study deals with the topic of development of cultural relations 

between Portugal and Russia in the case of promotion of the Portuguese artist Custódio 

Castelo in the Moscow music market.  

This work has a theoretical and practical character. In the theoretical part of this 

report we gathered all the available materials about the cultural cooperation between the 

two countries throughout the centuries. In the practical part we performed a detailed 

analysis of the acceptance of foreign artists in the Moscow music market. Based on this 

analysis and on our experience gained over the period of our internship in the Bartilloti 

Produções company, we developed a good practice document that we would like it could 

serve for Portuguese musicians and their managers as assistance in future implementation 

of their cultural / musical projects in Russia. 
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Introdução 

 

 

os animais dividem-se em: 

 a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados,  

c) domesticados, ... i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis,  

k) desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo,  ...  

n) que de longe parecem moscas 

Imperio celestial de conhecimentos benévolos1 

 

 

No ensaio publicado em 1942 El Idioma analítico de John Wilkins, onde se 

analisa um sistema de classificação cruzando diferentes visões do mundo, Jorge Luis 

Borges cita entre outros sistemas taxonómicos uma “certa enciclopédia chinesa que se 

intitula Imperio celestial de conhecimentos benévolos. Nas suas remotas páginas está 

escrito que os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) 

domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na 

presente classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com 

um pincel muito fino de pelo de camelo, l) et cetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) 

que de longe parecem moscas”.  

Este sistema taxonómico bizarro e fictício, serve a Borges para explorar a 

arbitrariedade (e com ela a especificidade cultural) de qualquer tentativa de categorizar o 

mundo. Michel Foucault no seu livro As palavras e as coisas cita esta referência borgeana 

de forma jocosa, admitindo que subverte a ordem do pensamento classificatório, fazendo 

cintilar “os fragmentos de um grande número de ordens possíveis na dimensão, sem lei 

nem geometria, do heteróclito (extravagante)”2.  

De facto a nossa razão determina que os animais, as coisas e também as pessoas 

sejam agrupados segundo critérios previamente definidos, e não temos o hábito de 

questionar que critérios são esses e para o que servem. 

Partindo deste breve apontamento introdutório, queriamos abordar as razões da 

nossa escolha no âmbito presente relatório de estágio O desenvolvimento das relações 

                                                 
1
 BORGES, Jorge Luis El idioma analítico de John Wilkins, in Otras Inquisiciones. 1942. Este ensaio é 

referido por FOUCAULT, no prefácio do livro As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências 

humanas. p. IX. 
2
 FOUCAULT, op. cit, p. X. 
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culturais entre Portugal e a Rússia. Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção 

de um artista português no mercado musical russo. 

Porquê Portugal, porquê a Rússia, porquê o Fado, porquê o Romance russo, 

como se vêem e como se entendem os dois povos?  

O presente estágio iniciou-se por questionar (do lat. quaestio, o m.q. procurar) 

as razões que levaram a escolher a promoção de um artista português de fado para poder 

desenvolver um caso de estudo para a promoção da cultura portuguesa na Rússia.  

Antes demais o estágio foi realizado na empresa Bartilotti Produções que 

agencia Custódio Castelo, o artista escolhido para promover. No início do nosso encontro 

com a arte de Custódio Castelo, assistimos ao concerto do artista na Casa da Música no 

dia 22.12.2012 na Sala Suggia (com capacidade para 1238 lugares3). Nesse concerto foi 

apresentado o segundo trabalho de originais do artista intitulado Inventus. Durante o 

concerto Custódio Castelo foi acompanhado pelos sete musicos convidados (o número 

máximo que participa nos concertos do artista), provocando-nos uma excelnet impressão 

seja do espectáculo (encenação) seja da obra do artista, o que nos levou a acreditar que 

poderia ser uma boa aposta para promover a música portuguesa na Rússia, em particular 

em Moscovo. 

 Embora não tenhamos uma educação musical, identificamo-nos com a 

expressão de Manuel Halpern, crítico e jornalista, que, no seu lívro O futuro de 

saudade/O novo fado e os novos fadistas, refere Custódio Castelo como “um dos 

melhores compositores e guitarristas do novo fado (...) grande responsável pela sua 

modernidade e personalidade”4.  

Devemos igualmente explicar o porquê da nossa escolha ter recaído em 

Moscovo como cidade para o início de promoção do artista na Rússia. Esta cidade 

concentra em si a mais intensa atividade cultural da Rússia, o que permite ter acesso a 

variadas possibilidades promocionais (como agências musicais, televisão, rádio, 

imprensa), bem como reúne um grande número de salas de concerto com diferentes 

capacidades e com especificidades próprias, nomeadamente ao nível do tipo de música 

que apresentam (p.ex. encontramos salas especializadas em música clássica, música rock, 

jazz). Contudo esta cidade também coloca alguns óbices pois alí se apresentam os 

melhores e os mais populares musicos nacionais e internacionais, o que oferece ao 

                                                 
3
 Sala Suggia. [Consult. 15.09.2013]. Disponível em WWW: 

<URL:http://www.casadamusica.com/CDMHouse/default.aspx?channelID=9A288486-0E99-432A-AE33-

471B7A5A9B09&id=&l=&contentChannelID=1F160FE2-0E89-4EA7-8853-7E14434C4545>.  
4
 HALPERN: 2004, p. 197.   

http://www.casadamusica.com/CDMHouse/default.aspx?channelID=9A288486-0E99-432A-AE33-471B7A5A9B09&id=&l=&contentChannelID=1F160FE2-0E89-4EA7-8853-7E14434C4545
http://www.casadamusica.com/CDMHouse/default.aspx?channelID=9A288486-0E99-432A-AE33-471B7A5A9B09&id=&l=&contentChannelID=1F160FE2-0E89-4EA7-8853-7E14434C4545
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público uma grande variedade de espectáculos mas ao músico e ao seu promotor uma 

maior concorrência, tornando-a num lugar de difícil penetração para um artista 

desconhecido do grande público.  

Apesar destas condicionantes conjunturais, os vários contactos pessoais que 

detinhamos no mundo cultural moscovita, permitiu-nos ter confiança na realização da 

parte prática do presente projeto de estágio, traduzida na promoção e realização de um 

concerto de Custódio Castelo na capital russa.  

Assim foi realizado um plano de marketing para promoção do artista que 

envolveu uma série de tarefas: 

Durante o estágio de 400 horas, a estagiária teve de executar as seguintes tarefas: 

1. Usando o método de análise SWOT5, preparar uma avaliação da situação 

atual na empresa Bartilotti Produções e, dentro dela, do projeto de promoção 

musical a nível internacional (no mercado russo) do artista Custódio Castelo.  

2. Preparar a avaliação da situação no mercado musical russo para a 

aceitação de artistas estrangeiros (tomando Moscovo como caso de estudo).  

3. Adaptar ao mercado russo a documentação informativa sobre o artista 

Custódio Castelo. 

4. Criar e desenvolver em Russo duas páginas sobre o artista nas redes 

sociais: internacional (facebook.com) e russa (vk.com).  

5. Desenvolver uma campanha publicitária do artista Custódio Castelo na  

Rússia (tomando Moscovo como caso de estudo) englobando: 

a) Seleção e eventual contratação de agência de comunicação russa.  

b) Preparação de publicidade nas redes sociais e na rádio.  

c) Distribuição discográfica do CD Inventus no mercado russo através do 

contacto com a distribuidora mundial do artista Custódio Castelo  - ARS MUSIC. 

6. Preparar a apresentação de Custódio Castelo ao vivo na Rússia: 

a) Seleção de/das sala/s de concerto na Rússia.  

                                                 
5
 O termo SWOT é uma sig la oriunda do idioma inglês sendo um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).  
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b) Apoio à internacionalização. Pesquisa de apoio no sectores público 

(Instituto Camões, Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Embaixada 

da Federação da Rússia na República Portuguesa, Embaixada de Portugal em 

Moscovo) e privado (empresas portuguesas que exportam os seus produtos para a 

Rússia).  

c) Procura de um parceiro/produtor cultural russo de forma a assegurar a boa 

produção do evento.  

7. Elaborar um questionário ou um modelo de entrevista a realizar junto 

do público que assistiria ao concerto de Custódio Castelo.   

8. Realizar um concerto do artista Custódio Castelo em Moscovo.   

9. Avaliar o sucesso/insucesso do concerto do artista Custódio Castelo e 

determinar o meio de publicidade e divulgação mais bem sucedido. 

10.   Elaborar o relatório final de estágio.  

 

Para além desta metodologia de trabalho, sentiu-se a necessidade de, ao longo 

deste processo, entender a forma como estes dois países desenvolveram entre si relações 

culturais ao longo do tempo. Sem pretender ser exaustiva, foram pesquisados elementos 

para essa contextualização, analisando textos de diferentes autores que têm reconstituído a 

história das relações entre os dois países e identificado influências culturais6.   

O presente trabalho divide-se por três partes temáticas  

A primeira parte consiste em quatro capítulos: “Fontes para uma 

contextualização histórica”; “Um certo olhar, as impressões russas sobre Portugal”; “O 

reflexo de temas portugueses na arte russa”; “O fado e o romance russo. As razões de um 

encontro”. Em nossa opinhão, esta introdução alargarda foi indispensável ao 

desenvolvimento do presente trabalho, pois serviu-nos como base histórica e teórica para 

enquadrar os pontos de encontro entre as duas culturas, a portuguesa e a russa. Nesta 

primeira parte reunem-se algumas reflexões sobre as relações culturais luso-russas em 

                                                 
6
 Neste processo foi consultada bibliografia e, na ausência desta, foram consultados textos publicados online. 

Como a maioria dos textos consultados se apresentam em russo foi realizada uma tradução livre dos mesmos, 

realizada pela autora deste relatório, com a rev isão final de Doutora Gabriella Casella.  
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diferentes épocas bem como sobre algumas semelhanças que se podem identificar em 

ambas as culturas. Tendo tido por base a pesquisa de diversas fontes, poucas delas em 

português, esperamos que o presente trabalho possa dar um pequeno contributo, também a 

este nível, para a divulgação desta temática junto do leitor Português.  

A segunda parte do nosso trabalho consiste em dois capítulos (nº V e VI): 

“Avaliação da aceitação de artistas estrangeiros pelo mercado musical moscovita atual” e 

“Informações úteis”. Nesta parte procurámos preparar um documento que visava juntar em 

si estudos, dados estatísticos e informações atualizadas sobre Moscovo para assim 

compreender o ambiente que iríamos encontrar. Como a maioria dos dados estudados não 

se encontram disponíveis em português, a sua tradução, análise e disponibilização pública 

poderá tornar-se igualmente útil para músicos e promotores portugueses que pretendam 

entrar no mercado musical russo. A esta parte pertencem também os anexos nº II, III e IV 

(“Lista de salas de concerto existentes em Moscovo”; “Lista de agências musicais 

existentes em Moscovo”; “Contactos úteis em Portugal e em Moscovo”). 

A terceira parte é dedicada especificamente ao nosso relatório de estágio na 

empresa Bartilotti Produções. Embora este projeto tenha acabado com um insucesso -  

uma vez que não conseguimos encontrar apoio financeiro necessário para a realização do 

concerto de Custódio Castelo em Moscovo -, acreditamos que fizemos todo o possível para 

a sua concretização. Nesta parte do trabalho apresentamos o relatório de estágio, incluindo  

as razões do insucesso do projeto e um documento de boas práticas que partilha a 

experiência adquirida durante todo o processo, e que gostariamos pudesse servir a 

promotores e musicos portugueses como ajuda na futura implementação de projetos 

culturais/musicais na Rússia.  
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PARTE I 

 

Capítulo 1. Fontes para uma contextualização histórica 

 

As relações entre Portugal e a Rússia apresentam uma existência que se poderá 

considerar longa. No entanto, e procurando fazer um “estado da arte” no âmbito do 

presente estudo pode-se referir que existe uma pequena quantidade de publicações que, 

pelo seu carácter, nos permite traçar uma história desses intercâmbios.  

Entre as publicações consultadas identificam-se duas obras escritas em 

português que, versando sobre o período de Setecentos, analisam a natureza e o carácter 

das relações estabelecidas nesse período entre os dois países - o artigo de Victor de Sá e 

Gaspar Martins Pereira Do Porto ao Báltico, 1780. Achegas para a história das relações 

entre Portugal e a Rússia, publicado na Revista da FLUP em julho de 1990, e a 

dissertação de mestranda em História Moderna, Anna Grinman, apresentada à FLUP em 

2002, A aproximação entre Portugal e a Rússia na segunda metade do século XVIII: 

sucesso e vicissitudes, que considera o artigo de Sá e Pereira como uma das principais e 

mais importantes fontes portuguesas para o estudo das relações entre Portugal e a Rússia 7. 

De natureza mais abrangente mencionamos a obra de José Milhazes A saga dos 

portugueses na Rússia, editado em português pela INCM em 2011, e que, do ponto de 

vista da temática do presente estudo, se apresenta como um trabalho muito completo e 

atualizado. Com base nesta obra, podemos inferir que apesa r de não haver relações 

diplomáticas oficiais entre as duas nações, ambas as cortes tinham conhecimento mútuo 

já nos alvores da Idade Moderna. Refere o autor um célebre texto russo denominado Reis 

dos países europeus, onde se pode ler: “...E a seguir vem o rei espanhol. E depois vem o 

húngaro. E a seguir vem o rei português...”8, afirmando assim que “as primeiras 

informações sobre Portugal em escritos russos aparecem nos séculos XV-XVI”9, uma vez 

que, e fazendo jus a diferentes historiadores russos, a data da sua primeira publicação 

impressa terá sido entre 1525 e 1530, aventando alguns que a sua produção terá ocorrido 

entre 1412 e 1414.  

                                                 
7
 GRINMAN: 2002, p. 7.  

8
 Cit. por MILHAZES: 2011, p.9. 

9
 MILHAZES: 2011, p.9. 



O desenvolvimento das relações culturais entre Portugal e a Rússia. 
     Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção de um artista português no mercado musical russo.  
 

14 
 

Apesar deste conhecimento mútuo, os primeiros documentos que provam a 

existência de relações entre portugueses e russos, são mais tardios e remontam aos inícios 

do século XVIII, com a vinda de António Manuel Luís Vieira para a corte de Pedro, o 

Grande. Este homem, nascido em 1670 na Holanda e descendente de uma família de 

judeus portugueses, conhecera acidentalmente o Czar em 1697 durante a Grande 

Embaixada russa à Holanda e Inglaterra. No seguimento desse encontro foi convidado 

pelo Czar para integrar o exército russo, tornando-se uma figura de proa. Quando Pedro, 

o Grande, funda em 1703 a nova capital, São Petersburgo, confere- lhe “funções 

preponderantes”10 nesse grande projeto urbanístico e político.  António Manuel de Vieira 

(conhecido na Rússia como Anton Manuilovitch Devier) entrou para a história russa 

como o primeiro chefe da polícia do São Petersburgo 11 tendo casado com Anna 

Menchikova, irmã do governador-geral da cidade,  Alexandr Menchikov.  

É ainda através de Pedro o Grande que outro descendente de portugueses chega 

a São Petersburgo e ganha notoriedade na sua corte. Em 1712-1713, o Czar conhece em 

Hamburgo João da Costa, oriundo de uma família judaica, nascido em Marrocos. Refere 

Milhazes que, após uma longa conversa, “o imperador russo gostou dele e levou-o para a 

Rússia”12. Considerado um homem muito culto, não só por ser poliglota13 e cosmopolita, 

é sobretudo reconhecido pelo seu grande sentido de humor, sendo nomeado em 1717 para 

primeiro bobo da Corte. João da Costa, que “figurou entre os mais sábios e próximos do 

tzar Pedro I”14, morreu aos 75 anos em São Petersburgo, deixando um legado rico 

histórias satíricas e integrando o panteão de personagens referidas em algumas obras de 

literatura russa15. 

Já no segundo quartel de Setecentos, são referidas “as viagens dos abades Tomás 

da Silva Avelar e Vicente de Oliveira Durão que, em 1724, assistiram à coroação de 

                                                 
10

 PEREIRA, SÁ: 1990, p. 222.  
11

Artigo dedicado a António Manuel Lu ís Vieira. MITIURIN, Dmitrii – Первый полицейский России (port. 

“O primeiro Sr. de polícia  da Rússia”). In jornal Nevskoe Vremya. 21.01.2003. [Consult. 15.06.2013]. 

Disponível em WWW: <URL:http://www.nvspb.ru/stories/pervuej_politcejskij_rossii>.  

12
 MILHAZES: 2011, p. 57.  

13
 “Era um homem extremamente culto para a época: pois sabia falar, além do português, espanhol, italiano, 

francês, alemão, holandês e russo”, MILHAZES: 2011, p. 55.  
14

 Ibidem.  
15

João da Costa é um dos heróis do romance histórico do David Marquish Еврей Петра Великого (port. “O 

judeu de Pedro o Grande”); ou ainda como personagem secundária nos romances do Valentin Pikul Слово и 

дело (port. “A palavra e o ação”)  e   Государева Невеста (port. “Noiva do Czar”). In Лакоста Ян (port. 

“João da Costa”). [Consult. 15.06.2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0,_%D0%

AF%D0%BD>.  

http://www.nvspb.ru/stories/pervuej_politcejskij_rossii
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0,_%D0%AF%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0,_%D0%AF%D0%BD
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Catarina I” e a embaixada do Príncipe D. Manuel,  irmão de D. João V, em 1730, “com 

vista a tentar o casamento com a Princesa Ana Ivanova, sobrinha de Pedro o Grande”16. 

 Porém, será só a partir de 1756, sob a égide das reformas económicas do 

Marquês de Pombal, que se assinala o “início das relações comerciais diretas”17, 

desenvolvidas em torno da produção vinícola duriense. Nesse anos é fundada a 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro que será “pioneira das 

relações comerciais diretas entre os dois países”18. Apesar de terem sido dados os 

primeiros passos nas relações internacionais luso-russas através do comércio e da cultura, 

as relações diplomáticas oficiais entre os dois países só foram estabelecidas em 1779 19. 

No âmbito da ligação comercial estabelecida pela Companhia Geral dos Vinhos 

do Alto Douro com a Rússia, chega a S. Petersburgo em 1781 José Pedro Celestino Velho 

(1755-1802) “deputado da Junta da Companhia Geral dos Vinhos do Alto Douro”, que aí 

desempenhará o cargo de “Cônsul Geral da Nação Portugueza nos Domínios do dito 

Imperio, Cidade de S. Petersburgo, e mais Portos Marítimos dos referidos Estados”20. 

Nesta cidade torna-se “um dos quatro administradores da Casa Portuguesa de Comércio 

em Sam Petersburgo, criada por resolução da Junta de Administração da Companhia do 

Alto Douro, em 23 de março de 1781, para incentivar as trocas comerciais entre os dois 

países”21, assumindo assim um papel importante “no seio da nobreza russa”22. Por decreto 

do imperador Paulo I casa-se com Sophie Severin (1770-1839), nascendo desse 

casamento 3 filhas, Sofia, Josefina e Celestina, que também deixarão algumas marcas 

“lusas” na cultura russa2324, nomeadamente através da poesia de Alexandr Pushkin. A 

Sofia, e à sua história de amor com o czar Alexandre I, Pushkin dedicou o poema Para o 

Palácio de Babolovski25, ou ainda quando menciona as 3 irmãs num improviso dedicado 

                                                 
16

 PEREIRA, SÁ: 1990, p. 223.  
17

 PEREIRA, SÁ: 1990, p. 226.  
18

 PEREIRA, SÁ: 1990, p. 220.  
19

 PEREIRA, SÁ: 1990, p. 224.  
20

 RÓMULO DE CARVALHO, Relações entre Portugal e a Rússia no Século XVIII, Sá da Costa Editora, 

pp. 107-109. , Cit. por MILHAZES: 2011, p. 69. 
21

 RÓMULO DE CARVALHO, Relações entre Portugal e a Rússia no Século XVIII, Sá da Costa Editora, 

pp. 131. , Cit. por  MILHAZES: 2011, p. 69. 
22

 MILHAZES: 2011, p. 70. 
23

 KRAVAL L.A., Сестры Вельо (port. “As irmãs Velho”). [Consult. 15.06.2013].  Disponível em 

WWW:<URL:http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp1/mp1-186-.htm>. 
24

 MILHAZES: 2011, p. 71. 
25

 O Palácio de Babolovski era o local onde se davam esses  encontros amorosos. Tradução de José Milhazes, 

em MILHAZES: 2011, p. 72. “Formosa! Que o semideus russo / Goze nos braços teus./ O que poderá ser 

comparado à tua sorte?/ Todo o mundo está aos seus pés, mas aqui aos teus pés está ele.” 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp1/mp1-186-.htm
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a Esakov: “E fica a pergunta / Na margem das águas geladas / Será que a senhora 

Schreder com o nariz vermelho/ Não vai trazer as Velho?” 26. 

Apesar destes casos Grinman refere na sua dissertação as dificuldades 

enfrentadas por ambos os países no estabelecimento de relações diplomáticas e 

comerciais. Um dos principais obstáculos adveio da “situação geográfica dos dois países, 

ambos localizados nas extremidades do continente europeu, para além de, no contexto do 

século XVIII, não facilitar os contactos de carácter comercial, fez com que os interesses 

da sua política externa não fossem coincidentes”27. 

No artigo “Da história do desenvolvimento das relações entre a Rússia e 

Portugal”, publicado na página Internet da embaixada russa em Portugal, examina-se o 

período entre 1739 e 1974 durante o qual o principal interesse demonstrado por ambos os 

países centrava-se nos intercâmbios comerciais.   

No que concerne as relações de cariz cultural verifica-se que, desde meados do 

século XVIII, se assiste a um aumento lento e gradual das mesmas, destacando-se em 

particular o contributo dado nos anos de 1735 a 1741, por António Nunes Ribeiro 

Sanches e os  contactos por ele estabelecidos entre a Academia Imperial das Ciências de 

São Petersburgo e a Academia Real da História Portuguesa. Ribeiro Sanches “médico que 

viveu durante longos anos na Rússia” ao serviço da Corte imperial, destacou-se ao ser 

nomeado “médico da czarina Ana Ivanovna”28. Em São Petersburgo participou 

ativamente na vida cultural e científica “tendo-lhe, a Academia das C iências são 

petersburguense, como reconhecimento dos seus méritos, outorgado o título de membro 

honorífico da Academia, o que aconteceu após a partida de Ribeiro Sanches da Rússia, 

em 1747”29. 

No último quartel do século XVIII, entre os anos 1785 e 1787, encontramos 

ainda outra portuguesa como convidada assídua da Corte Imperial de Catarina II, Luísa 

Aguiar Todi, “célebre cantora lírica portuguesa da época”30. Esta artista foi presenteada 

                                                 
26

 Ibidem.  
27

 GRINMAN: 2002, p. 136. 
28

 NABAIS, João,  Ribeiro Sanches -Tal como Amato um Médico do Mundo . In Medicina na beira interior 

da pré-história ao século XXI. Cadernos de Cultura . Nº 19 – Novembro de 2005, p.70. [Consult. 

15.06.2013]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.historiadamedicina.ubi.pt/cadernos_medicina/vol19.pdf>.  
29

 EMBAIXADA RUSSA EM PORTUGAL,  Da história do desenvolvimento das relações entre a Rússia e 

Portugal. [Consult. 15.06.2013]. Disponível em WWW:<URL:http://www.embrussia.ru/node/68>.  
30

 Ibidem.  

http://www.historiadamedicina.ubi.pt/cadernos_medicina/vol19.pdf
http://www.embrussia.ru/node/68
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pela Imperatriz “com joias fabulosas” e, “em agradecimento, o casal Todi escreveu a 

ópera Pollinia”31. 

Na sua tese, Grinman avalia estas figuras reconhecendo- lhes o mérito de terem 

tido “sem dúvida, influência no desenvolvimento cultural do Império Russo” 32.  

No texto As relações russo-portuguesas. (Informações gerais), publicado no site 

oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa a 20 de outubro de 

2010, e que analisa a história mais recente, salienta-se que devido ao contexto político 

resultante da Revolução de Outubro as relações entre os dois países “foram interrompidas 

não sendo retomadas durante mais de meio século: em 1926, Portugal assiste a um golpe 

militar, e em 1933 foi configurado o regime autoritário de Salazar. Só após o derrube do 

regime ditatorial com o 25 abril de 1974, a 9 de junho foram estabelecidas relações 

diplomáticas entre a URSS e Portugal. No dia 27 de dezembro de 1991, Portugal 

anunciou oficialmente o reconhecimento da Rússia como um estado-sucessor da União 

Soviética.”33  

Neste mesmo artigo elencam-se os acordos bilaterais importantes assinados após 

1992 e dos quais se realçam o Tratado de Amizade e Cooperação (1994), o Programa de 

longo prazo da cooperação económica, industrial e técnica (1994), o Acordo de 

Cooperação Cultural e Científica (1994), o documento sobre Cooperação no sector da 

Saúde (1994), o ato relativo à cooperação no campo militar (2000), a Convenção para 

Evitar a Dupla Tributação (2000), a Convenção Consular (2001) e o Acordo de 

Cooperação no Turismo (2007). Estes documentos, tratados e convenções permitem 

indicar a existência de uma crescente cooperação comercial, cultural e científica entre a 

Rússia e Portugal “principalmente expressa no trabalho de artistas e cientistas russos com 

contratos oficiais, e na organização de concertos de músicos russos em Portugal”. Por 

outro lado, “várias universidades russas e portuguesas têm encetado igualmente acordos 

de cooperação e de intercâmbio de professores e estudantes” 34. 

Como exemplo deste recente intercâmbio a nível cultural entre os dois países 

podemos citar alguns eventos, nomeadamente a exposição surrealista que decorreu no 

Museu Central de História Contemporânea da Rússia em Moscovo e que teve a 

                                                 
31

 Luísa Todi. In Wikipedia. [Consult. 15.06.2013]. Disponível em WWW: 

<URL:http://pt.wikipedia.o rg/wiki/Lu%C3%ADsa_Todi>.  
32

 GRINMAN: 2002, p. 8. 
33

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RÚSSIA, Российско-португальские 

отношения (справочная информация) (port. “As relações russo-portuguesas. <Informações gerais>”).  

Tradução livre. [Consult. 15.06.2013]. Disponível em WWW: <URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e4325699c003b60ef!OpenDocument >.  
34

 Ibidem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADsa_Todi
http://www.mid.ru/bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e4325699c003b60ef!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027e4325699c003b60ef!OpenDocument
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participação do pintor Santiago Ribeiro35, a exposição do artista naturalista Alexander 

Pavlov, que decorreu em setembro de 2012 em Lisboa36, ou ainda a exposição 

internacional na Biblioteca Nacional Russa de São Petersburgo, dedicada António Nunes 

Ribeiro Sanches, realizada em finais de maio de 2003 – Ribeiro Sanches e São 

Petersburgo: livros, documentos e cartas37. 

No artigo da Delegação da Comissão Europeia para a Rússia “Moving art. A 

guide to the export and import of cultural goods between Russia and the European 

Union”38 (2007) são apresentados outros exemplos de relações culturais entre os dois 

países: “a significant part of the collection of The State Hermitage Museum (St. Petersburg) 

was presented in Lisbon in the temporary exhibition «From Peter the Great to Nicholas II: 

Art and Culture of the Russian Empire in the Hermitage Collection». Portuguese treasures 

were also presented in the Tretyakov Gallery in Moscow in May 2007, representing 

Portuguese National Museums in the exhibition «Europe – Russia – Europe». A fruitful 

cooperation with Russian museums was demonstrated by the exhibition «Amadeo de 

Souza-Cardoso: Avant-garde dialogues», presented in the Calouste Gulbenkian 

Foundation in Lisbon in 2006”, onde esteve presente a famosa obra Guitarra e Violino de 

1912 proveniente do Museu Hermitage. “In recent years, Portugal has been developing 

different projects in cooperation with Russian institutions. Two major exhibitions were 

inaugurated in Russia: «Mirror, Mirror – Portugal as seen by Magnum photographers», in 

the Central Hall of Exhibitions Manège, Moscow in 2005 and «De dentro – V glubinu», a 

show of six prestigious contemporary Portuguese artists, presented in the National Centre 

for Contemporary Arts – NCCA, Moscow and Nizhny Novgorod in 2006. In the 

framework of the 2005 NET – International Theatre Festival in Moscow, the production 

Flatland, with Patricia Portela Group, was presented. More initiatives are scheduled for 

2007, including: an exhibition on the lifework of the architect Álvaro Siza Vieira in the 

Schusev State Museum of Architecture in Moscow; the presentation of the dance 

production Pedro and Inês by the Portuguese National Ballet Company in the Stanislavsky 

Music Theatre, as part of the DanceInversion Festival; and a concert of the Shostakovich-
                                                 
35

 Português integra exposição de surrealismo em Moscovo.  In  Diário de Notícias .   26.12.2011.   [Consult. 

15.06.2013].  Disponível em WWW: <URL: 

http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=2206128&seccao=Artes+Pl%EF%BF%BDsticas > .  
36

 Artigo referente ao eventos  Exposição do Artista russo Alexander Pavlov em Lisboa . [Consult. 

15.06.2013].  Disponível em WWW: <URL: http://prt.rs.gov.ru/pt-pt/node/729>.  
37

 Май 2003 г. Хроника (port. “Crônica de Maio 2003”) , página 7. Artigo que lista todos os eventos da 

Biblioteca Nacional Russa em maio 2003. [Consult. 15.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.nlr.ru/news/rnbinfo/2003/5-3.pdf>. 
38

 [Consult. 15.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/moving_art_07_en.pdf> .  

http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=2206128&seccao=Artes+Pl%EF%BF%BDsticas
http://prt.rs.gov.ru/pt-pt/node/729
http://www.nlr.ru/news/rnbinfo/2003/5-3.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/moving_art_07_en.pdf
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Ensemble (DSCH) in the Tchaikovsky Conservatory, with works by Portuguese and 

Russian composers. By promoting the mobility of works of art between the two countries, 

Portugal and Russia face the challenging task in the creation of conditions for exhibiting 

and safeguarding the diversity of our cultural heritage. Sharing knowledge, values, good 

practice and procedures plays a key role in this joint work.”39 

Mais recentemente, e como noticia o site do Instituto Camões40 realizou-se, entre 

os dias 11 a 13 de abril 2013, a I semana da língua e da cultura portuguesa em Kazan, 

organizada pela Universidade Federal de Kazan, com a colaboração do leitor do Instituto 

Camões, IP na Rússia. No âmbito desta iniciativa, foram realizadas palestras em torno de 

temas sobre a cultura portuguesa, aulas de iniciação à lingua portuguesa abertas ao público, 

uma oficina de trabalho sobre azulejo e um ciclo de cinema documental e de ficção.  

Assim, e apesar da distância territorial entre os dois países, que não agilizou o 

estreitamento das relações bilaterais durante muito tempo, hoje em dia podemos dizer que 

já existem entre a Rússia e Portugal relações comerciais, culturais e científicas estáveis.  

 

  

                                                 
39

 DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION TO RUSSIA, Moving art. A guide to the export 

and import of cultural goods between Russia and the European Union , 2007, p. 175. [Consult. 15.06.2013].  

Disponível em WWW: 

<URL:http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/moving_art_07_en.pdf> . 
40

 Notícia Kazan: I semana da língua e da cultura portuguesa. [Consult. 02.05.2013].  Disponível em 

WWW: <URL:http://www.instituto-camoes.pt/agenda/event?id=3927>.  
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Capítulo 2. Um certo olhar, as impressões russas sobre Portugal 

“Car je est un autre” 41 

Arthur Rimbaud 

 

 

Quando Rimbaud numa carta endereçada a Paul Demeny42 exclama “Car je est 

un autre” não professa apenas uma conceção original da criação artística e da alteridade 

intrínseca ao Eu como, a nosso ver, e extrapolando para uma reflexão mais ampla das 

relações interculturais, nos ajuda a compreender o modo como estes dois povos, 

português e russo, se vêem, reconhecem e relacionam. Neste capítulo procuraremos 

apresentar diversos testemunhos, de artistas, marinheiros (navigantes?) ou viajantes que, 

passando por Portugal (em particular por Lisboa) escreveram sobre o impacto que a nível 

cultural ou geográfico este país exerceu neles. Os textos abaixo apresentados datam 

sobretudo de finais do século XVIII, século XIX e inícios do século XX, período em que 

o Grand-Tour43 se torna moda e Portugal adquire um particular interesse pelo seu 

carácter pitoresco e exótico, constituindo assim o grosso das referências encontradas. Os 

relatos terminam após a revolução russa de Outubro de 1917, pois a alteração do 

paradigma político determinou um corte de relações que só se reataram após o 25 de 

Abril de 1974 como já foi referido. Referimos ainda que gostaríamos de ter consultado o 

segundo lado (olhar), as impressões portuguesas sobre a Rússia, e aqui poderia ser 

interessante concentrar no período soviético, quando apenas poucas pessoas portugueses, 

na maioria comunistas, tiveram oportunidade de visitar o país. A informação relevante 

para este estudo poderá seguramente ser encontrada nos livros de memórias e na 

imprensa. No entanto, o tempo disponível não permitiu desenvolver essa parte da 

investigação. Neste sentido sentimos que o presente texto se encontra mais pobre.  

Na 10ª edição da revista literária russa Neva, em 2005, foi publicado o artigo de 

Dmitry Nikitin (Arquimandrita Agostinho) Lisboa - São Petersburgo44. Este texto 

                                                 
41

 Lettre à Paul Demeny, 15 de Mai, 1871. [Consult. 15.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_de_Rimbaud_à_Paul_Demeny_-_15_mai_1871>.  
42

 Ibidem. 
43

 Grand Tour é o termo dado à viagem de descoberta e iniciação cultural, implementada  sobretudo pelos 

ingleses a partir das últimas décadas do século XVIII , primeiro em direção a Itália e França e, depois, 

deslocando-se para a Península Ibérica, que se considera pitoresca e exótica.  
44

 NIKITIN, Dmitry – Лиссабон – Санкт-Петербург  (port. Lisboa - São Petersburgo).  In rev ista Neva, 

2005, nº 10. [Consult. 15.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://magazines.russ.ru/neva/2005/10/aa20.html >.   
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apresenta-se ao leitor como se de um périplo se tratasse no tempo e no espaço pela cidade 

de Lisboa – fazendo-nos descobrir a história da cidade, desde a tragédia de 1755, que 

“dividiu a sua história em dois”,  chegando à Lisboa contemporânea e cosmopolita  de 

onde se destacam os museus e os seus valores históricos. Esta noção de “viagem” é desde 

logo dada pelo título do artigo que coincide com a rota ferroviária do Sud Express e Nord 

Express que, a partir de 1887 e durante alguns anos, permitiu a ligação direta entre Lisboa 

e São Petersburgo, integrando um dos serviços disponibilizados pelos Grandes Expressos 

Europeus operados pela Compagnie Internationale des Wagons-Lits45.    

Para o presente estudo, este artigo torna-se importante pois reúne alguns factos 

relativos à história das relações entre Portugal e Rússia, seja revelando uma “coleção” 

cuidadosamente selecionada de temas portugueses que encontram eco na arte russa, seja 

traduzindo as memórias de viajantes russos que visitaram Portugal em d iferentes 

períodos.  

A título de exemplo cita-se uma passagem das memórias do cientista russo 

Konstantin Skalkovsky (1843-1905) que fora “incumbido pelo Ministério das Finanças 

russo de visitar vários países com o objectivo de estudar diferentes questões comerciais e 

industriais, tendo passado por Lisboa em 1883”46. Escreve Skalkovsky: “Lisboa é 

semelhante a Moscovo e outras antigas cidades russas sobretudo pelo seu amor tão 

especial pelo toque dos sinos. (...) Os sinos lisboetas, quando tomados pelas mãos de 

artistas experientes, tocam o mais variado reportório de óperas, operetas e até melodias 

para dançar. Eu ouvi os sinos de uma igreja tocarem em alto e bom som temas da 

Traviata. Acontece até que, quando levam a Extrema Unção a algum moribundo, os sinos 

tocam fragmentos de obras de Le Coq e de Offenbach; talvez os portugueses considerem 

que é mais alegre morrer ao som dessas músicas”47.  

Esta pequena nota de viagem é extremamente interessante pois a presença dos 

sinos e do seu toque é um dos principais símbolos da cultura ortodoxa russa, 

“acompanhando ao longo de séculos a vida do povo russo, fornecendo a noção do tempo 

e da estruturação do quotidiano, marcando o tempo do trabalho e o tempo do lazer, a hora 

de acordar e a hora de deitar, o tempo da espera ou o tempo de angústia, anunciando um 

desastre iminente como a aproximação do inimigo, chamando os homens para a guerra, 
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«chorando» os seus mortos e aclamando os vencedores com toque solene. Ao seu rebate 

reuniam-se cidadãos sob o olhar das ideologias ou convoca-se o povo para as revoltas nos 

anos de tirania”48. É por isso que Konstantin Skalkovsky, ao percorrer milhares 

quilómetros de distância de uma extremidade a outra da Europa, refere com especial 

atenção esta sua observação, sublinhando essa semelhança entre as duas culturas.  

Ainda reportando aqui outra comparação feita por Skalkovsky durante a sua 

visita: “A partir da Praça do Comércio seguem duas ruas retas e direitas: Rua do Ouro e 

Rua da Prata... Se nós em São Petersburgo temos a Rua da Ervilha49 onde não há ervilha, 

e a Rua do Mar50 onde não há mar, os lisboetas por seu turno são mais conscienciosos. A 

Rua do Ouro é totalmente ocupada por lojas de joalheiros, e a Rua da Prata por lojas de 

coisas feitas em prata.”51 

Gostaremos de indicar aqui os comentários proferidos por Pavel Panafidin52 que 

visitou Lisboa nos anos de 1807-1808, já após a reconstrução do terramoto. Nas suas 

memórias Panafidin faz uma série de excelentes críticas, nomeadamente quando sublinha 

a beleza do Tejo e de Lisboa: “Não conheço rio mais belo do que o Tejo; ele é largo, 

profundo em toda a parte e dá uma ampla saída para o mar. A baixa e a preia-mar 

permitem que tal aconteça. Por isso a água no Tejo é igual à do mar e não serve para 

consumo. Desde a foz do rio que ambas as margens têm um aspecto maravilhoso, estando 

a direita coberta de casas de campo e terminando na bela cidade de Lisboa em edifícios 

faustosos. A cidade começa em Belém, com um mosteiro gótico, e onde residem os 

reis”53. Panafidin conclui o seu relato de Portugal com estas palavras: “Tendo estado 10 

meses num país pitoresco europeu, partimos felizes de Lisboa no final de agosto...”54.  

Na obra do oficial da Marinha russa Pavel Svinin, que visitou Lisboa em 1807 

Recordações da Armada lemos as seguintes palavras: “Em Portugal, em cada instituição 
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de misericórdia, em cada edifício público, em toda a parte se vê Pombal, tudo nos faz 

lembrar como, na Rússia, o génio de Pedro, o Grande. Este é o único ministro que, tal 

como o imortal monarca russo, elevou o seu Estado como que por magia; tirou-o das 

trevas da ignorância e do obscurantismo, chamou as ciências, as artes, formou um 

exército, uma armada, fez renascer o comércio e obrigou as potências estrangeiras a 

respeitar a sua pátria. Ele relevou de forma particular o seu amor a essa última e uma 

presença rara de espírito durante o terrível terramoto de 1755, que transformou a capital 

em ruínas. Sob a sua direção foi reconstruída esta cidade e colocada numa situação 

próspera. Dizem que Pombal passou uma semana inteira depois do terramoto num coche 

ou a cavalo respondendo, dia e noite, às necessidades de cada um, liquidando conjuras, 

consolando as vítimas e travando contágios.”55 

De igual modo Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen (em russo Faddei 

Faddeevich Bellinsgausen), outro oficial da Marinha Imperial Russa, publicou em 1831 

as suas memórias intituladas Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и 

плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов (port. “Duas Pesquisas no 

Oceano Antártico e Ártico e viagem ao redor do mundo nos anos de 1819, 20 e 21”). No 

capítulo 7 o autor descreve a Viagem por mar para Lisboa, e de Lisboa para a Rússia 

(rus. “Плавание в Лиссабон и из Лиссабона в Россию”), relatando a sua estadia em 

Lisboa de 17 até 28 de junho de 1821. Nesse texto menciona a forma gentil e prestável 

dos oficiais portugueses que visitaram a frota russa estacionada ao largo de Lisboa e 

relata que no dia 24 de junho alguns oficiais foram ver o Aqueduto das Águas Livres 

transcrevendo o comentário feito pelo Comandante Zavadovsky: “Chegando ao aqueduto, 

vimos um belo edifício de pedra, cuidadosamente disposto ao longo de quatro milhas (...) 

Este edifício útil, sem dúvida, é o melhor memorial para aqueles que o construíram”56.  

Por seu turno Aleksei Bogoliubov, pintor que visitou Lisboa em 1850, numa 

época em que ainda eram visíveis os vestígios do terramoto de 1755, ficou fascinado com 

a capital portuguesa: “A entrada em Lisboa por mar é encantadora! O larguíssimo rio 

Tejo atira-se para o mar no local mais pitoresco e montanhoso de ambas as margens. À 

entrada encontra-se uma antiga torre moura chamada de Belém, com galerias rendadas. 

Depois estendem-se as ruas marginais que permitem chegar ao porto comercial, onde 

desaguam, vindas da colina as ruas do Ouro e da Prata. Tudo aí faz lembrar um passado 
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de grandeza e luxo, no entanto o presente apresenta-se pobre e sujo. Nalguns lugares da 

cidade viam-se ainda os restos do terrível terramoto de Lisboa. Fomos ver os palácios de 

Sintra e de Mafra e vagueámos pela bela cidade”57. 

Queremos ainda adicionar o comentário do Konstantin Skalkovsky sobre a 

religião  portuguesa, citado na obra de Milhazes: “Há muitos templos porque as missas 

encontram-se entre os divertimentos preferidos. Eu estive em Lisboa no “mês de Maria”, 

quando o serviço religioso católico se distingue pelo luxo e pela diversidade. Mas o serviço 

religioso da tarde no templo aristocrático dos Mártires ultrapassou as minhas espectativas. 

O templo estava magnificamente iluminado a gás e decorado com flores vivas, numerosas 

jovens com vestidos de gala. A impressão geral é que aquilo se assemelhava mais a uma 

sala de teatro ou a um espetáculo de gala. Além disso, o órgão tocou durante todo o tempo 

motivos de óperas e operetas”58.  

As memórias do Skalkovsky são ainda importantes pois traduzem a sua visão do 

impacto que a catástrofe de 1755 terá tido sobre o património e a herança musical 

portuguesa: “Os organistas portugueses e compositores de música sac ra conseguiram 

grandes êxitos a partir de finais do século XVI. Havia também muitos em Espanha. O rei 

D. João IV reuniu todas essas obras musicais numa biblioteca colossal, a maioria em 

manuscritos. Por ter ardido em 1755 e, com ela, quase todas as obras de compositores 

portugueses, (...), a música italiana começou a predominar no teatro e na igreja” 59.  

Os autores José e Siiri Milhazes no seu roteiro Portugal: «Aqui está presente o 

espírito russo…» Lisboa  (2012)60 adicionam ainda as impressões de um jornalista russo 

que visitou Portugal e publicou o seu artigo dedicado à Lisboa em 1911. Infelizmente, os 

autores não referem o nome do jornalista ou o número da edição do jornal Turista russo, 

publicado em São Petersburgo pela Sociedade Russa de Turistas, nesse sentido foi-nos 

impossível encontrar e ler o texto original. No dizer dos autores este jornalista 

“desconhecido” focalizou o seu interesse nas vendedoras de peixe na rua: “Aí há 
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interessantes e belas pescadoras a que dão o nome de “varinas”, com as suas saias curtas 

amarelas, com cruzes de tamanho extraordinário e corações ao peito e com “chapéus” 

pretos à cabeça, nos quais sustentam cestos cheios de peixes prateados. Com gritos 

penetrantes: “Sardinha a saltar viva!”, centenas delas correm pela cidade. As sardinhas e 

outros tipos de peixe, bem como vegetais, em especial a couve, são a base principal da 

comida portuguesa”61. Ainda referindo-se aos costumes portugueses escreve “Em Lisboa 

as pessoas bebem muita água e que é incrivelmente deliciosa. Nas ruas encontram-se 

“aguadeiros” que gritam: “Água”. O consumo de bebidas alcoólicas neste país é bastante 

moderado, apesar do vinho em Portugal existir em abundância e ser de qualidade 

excelente”62.  

Termina o seu artigo descrevendo à beleza de Lisboa: “Não há nenhuma dúvida 

que, depois de Constantinopla e Nápoles, Lisboa é a cidade mais bonita e original da 

Europa. A sua beleza é especial à noite. Subi à parte alta da cidade com um elevador. Desta 

zona revelou-se uma vista maravilhosa (...). Dos parques e jardins fabulosos e luxuriantes, 

chegava o perfume suave de plantas exóticas. (...) Aqui e ali, brilhantes luzes elétricas 

debatiam-se com a luz da lua, e iluminavam esta cidade maravilhosa”63. 

Podemos concluir que durante longos anos os russos que visitaram Portugal 

ficaram muito agradados com estas visitas, mencionando a beleza da natureza, da sua 

arquitetura a riqueza cultural, do carácter gentil e amistoso da sua gente, do pitoresco dos 

seus costumes procurando mesmo, em alguns casos, identificar semelhanças entre ambos 

os países e suas culturas.  
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Capítulo 3. O reflexo de temas portugueses na arte russa 

 

Se compararmos Portugal a outros países da esfera europeia, podemos considerar 

que a sua influência na cultura russa é bastante menor, tornando a história das relações 

entre a Rússia e Portugal aparentemente pouco rica. É nesse sentido que a presença na arte 

russa de ecos de temas portugueses, seja em breves menções a autores ou expressões 

culturais seja em obras que se reportam exclusivamente a Portugal, poderá parecer 

surpreendente. 

As obras de pintura, literatura ou  música que aqui consideraremos como objecto 

de influência da cultura portuguesa, algumas encontram-se referidas no artigo de Dmitry 

Nikitin Lisboa – São Petersburgo (2005), na obra de José Milhazes A saga dos 

portugueses na Rússia (2011), no roteiro de José e Siiri Milhazes Portugal: «Aqui está 

presente o espírito russo…» Lisboa (2012), e outras resultam da minha pesquisa pessoal.  

Em linhas gerais podemos dividir a produção artística russa que se refere a 

Portugal em diferentes grupos:  

- Um primeiro grupo  constituído pelas obras literárias de autores russos, em 

que apenas é feita uma breve referência a temas portugueses, como por exemplo a 

referência ao terramoto de 1755 feita por Lomonosov64, Dostoievsky65, Blok66; ou outras 

referências como de Pushkin67, Sobolevsky68, Semionov69, Chagall70. 

- um segundo grupo integra os vários artigos de jornais dedicados a factos 

históricos portugueses dando- lhes grande projeção a nível nacional. Veja-se o caso do 

primeiro artigo dedicado ao Terramoto de 1755, publicado no jornal Sankt-Peterburgskie 
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Vedomosti no dia 12 de Dezembro e que, como menciona Milhazes, “a partir daí, o jornal 

publica praticamente em todos os números de 1756 notícias sobre o terramoto de Lisboa e 

outras calamidades naturais de Portugal”71, ou dos artigos dedicados ao Regicídio de 

1908 Убийство Португальского короля72 (port. “Assassinato do rei português”) e О 

происшествии с королем португальским (port. “Sobre o acidente sofrido pelo rei 

português”) escrito por Vladimir Lenin e publicado no jornal Пролетарий (port. “O 

Proletário”) a 19 de Fevereiro de 1908, onde o famoso revolucionário faz um análise da 

imprensa “burguesa” e dá a sua opinião sobre o acontecimento: “Nós, pela nossa parte, 

podemos lamentar uma coisa: que o movimento republicano em Portugal tenha morto 

todos os aventureiros sem daí resultar uma decisão suficientemente forte de mudança (...) 

Até agora, em Portugal só conseguiram assustar a monarquia com o assassinato de dois 

monarcas mas não destruir a monarquia”73. 

- um terceiro grupo reporta-se ao impacto que o grande poeta português Luís 

de Camões teve nos círculos culturais russos, motivo pelo qual se encontra mencionado 

em várias obras de autores como Alexander Pushkin, Vasily Zhukovsky ou Alexander 

Gorodnitsky. 

 Alexander Pushkin considera Camões como um dos clássicos da literatura 

mundial, mencionando-o em três dos seus poemas: Другу стихотворцу74 (port. “Ao 

amigo-poeta”) (1814), Сонет75 (port. “Soneto”) (1830), e Бова76  (port. “Bova”) (1837), 

bem como no artigo О ничтожестве литературы русской77 (port. “Sobre a 

insignificância da literatura russa”) (1834).  
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http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_16_%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98_%D0%A1_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9C_%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_16_%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98_%D0%A1_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9C_%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_16_%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98_%D0%A1_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9C_%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_16_%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98_%D0%A1_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9C_%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_16_%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98_%D0%A1_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9C_%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_16_%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98_%D0%A1_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9C_%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92.%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_16_%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98_%D0%A1_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9C_%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C
http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/03juv_misc/1814/0144.htm


O desenvolvimento das relações culturais entre Portugal e a Rússia. 
     Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção de um artista português no mercado musical russo.  
 

28 
 

Vasily Zhukovsky, poeta, tradutor e crítico literário, considerado um dos 

fundadores do romantismo na poesia russa, publica em 1839 uma tradução do poema 

dramático intitulado Камоэнс78 (port. “Camões”) de Friedrich Halm79 em que, para além 

de uma simples tradução, Zhukovsky torna-se coautor, introduzindo a sua visão sobre 

Camões através da forma como escolhe as palavras. Este poema “serviu de guião para uma 

ópera que teve um grande êxito nos palcos russos. Os cenários para essa ópera foram 

desenhados por Vassili Polenos, um dos maiores pintores russos do século XIX”80. 

Já em finais do século XX encontramos Alexander Gorodnitsky, reconhecido 

“bardo” (cantautor) russo que, após uma visita a Lisboa, dedica uma música ao poeta e ao 

seu túmulo  Гробница Камоэнса81 (port. “O túmulo de Camões”). 

- um quarto grupo integra obras que fazem referência a Portugal enquanto terra 

de horizontes sobre o Atlântico e lugar de nostalgia.  

Em 1987 em Paris foi publicada a coletânea poética de Tatiana Fessenko Двойное 

зрение (Dvoiynoe Zrenie, port. “Visão Dupla”). Fessenko é uma poetisa da “diáspora” 

(1915-1995) que nasceu em Kiev82, tendo-se doutorado na primavera de 1941 em filologia 

inglesa pela Universidade de Kiev. Durante a Segunda Guerra Mundial e a ocupação alemã 

foi enviada para um campo de concentração na Alta Silésia, engrossando as fileiras dos 

“Di Pe”  (nome dado às  pessoas deslocadas pelo nazismo). Após a derrota da Alemanha, 

emigrou para os Estados Unidos onde trabalhou na Biblioteca do Congresso até à sua 

reforma83. Um dos poemas selecionados para integrar a coletânea Dvoiynoe Zrenie intitula-

se Vinho Verde e traduz a sua lembrança de uma noite passada numa casa de fados em 

Lisboa. Neste poema misturam-se sentimentos e sensações. O sentimento da saudade lusa 

retratada pelo fado com o qual a autora se identifica pois a saudade é um tema muito 

popular na poesia russa. Os destinos de Portugal e da Rússia que são quase “irmãos”, tanto 

                                                                                                                                                    
Camões como figura literária proeminente e representante da cultura portuguesa. [Consult. 09.05.2013].  

Disponível em WWW: <URL:http://rvb.ru/pushkin/01text/07crit icis m/02misc/1053.htm>.  
78

 [Consult. 15.06.2013]. Disponível em WWW: <URL:http://az.lib.ru/z/zhukowskij_w_a/text_0290.shtml>.  
79

 Pseudónimo do Eligius Franz von Münch-Bellinghausen. Poema publicado na Alemanha 1937.  
80

MILHAZES: 2011, p. 101.  
81

 GORODNITSKY, Гробница Камоэнса  (port. “O túmulo de Camões”), Cit. por MILHAZES: 2012, p. 

17-18.   
82

 Atualmente Kiev é a capital da Ucrân ia.  
83

 A biografia da autora em russo está disponível em:  Двойное зрение: стихи (port. “Visão Dupla: 

poemas”). [Consult. 15.06.2013]. Disponível em WWW: 

<URL:http://dc.lib.unc.edu/cdm/item/collection/rbr/?id=15406> ; e  em Фесенко, Татьяна Павловна (port. 
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no jugo do totalitarismo, como pelo respeito tido pelos exilados (que no poema é traduzido 

na gentileza demonstrada pelo proprietário do pequeno restaurante perante o grupo de 

russos expatriados84), ou o sentimento de identidade  que nasce ao ouvir-se cantar os 

“fadosh”, exacerbando a saudade da pátria85.  

Apresentamos uma tradução livre do poema porque consideramos que ele 

combina em si diferentes temas tratados noutras obras: as impressões de viagem, o 

encontro de culturas, e o fado que acorda a saudade, também nos russos, pelo seu país de 

origem.  

 

В старой части Лиссабона 
Мы отправились в таверну, 
Чтоб послушать песни fado                 
Там поют не для туристов, 
А для местных знатоков.  
 
Был наш ужин необычным: 
Знаменитый суп зеленый, 
Пряно пахнущее мясо  
И зеленое вино. 
 
Невысокий португалец,  
Уловив слова чужие 
И узнав о русской крови,  
Нам принес еще бутылку,  
 
Но на этот раз — в подарок. 
А потом запели “фадош” 
Две певицы в черных латьях 
И седеющий певец. 
 
Этот стиль родился в море 
Принесли его матросы, 
Обойденные судьбою,  
Тосковавшие по милой, 
По родимом уголке 
(Слово fado близко к fatum). 
И пошли в народ те песни — 
Лиссабон ведь крупный порт. 
 
 
Звон гитары здесь нежнее, 
Чем трагической испанской, 
Да и нашей семиструнной — 
У нее 12 струн.  

Na parte velha de Lisboa 
Fomos para uma taberna, 
Ouvir as músicas do fado  
Que são cantadas não para os turistas  
Mas para as melómanos locais.  
 
O nosso jantar foi incomum: 
O famoso caldo verde 
Carne com cheiro picante 
E o vinho verde. 
 
Um português não alto,  
Ouviu palavras estrangeiras 
E apreendendo ser sangue russo 
Nós trouxe mais uma garrafa  
 
Mas desta vez de graça.  
E depois cantaram “fadosh” 
Duas cantoras com vestidos negros 
E um cantor com cabelos grisalhos.  
 
Este estilo nasceu no mar 
Trouxeram-no os marinheiros, 
Ignorados pelo destino, 
Ansiando pelas amadas 
E pela sua pátria 
 (A palavra fado é perto de fatum).  
E tornaram-se populares entre o povo 
Estas canções  
Pois Lisboa é um grande porto.  
 
O toque das guitarras aqui é mais suave  
Do que da trágica espanhola,  
E da nossa de sete cordas  
A lusa tem 12 cordas. 

                                                 
84
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2005, nº 10. [Consult. 15.06.2013].  Disponível em WWW: 
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85

 Ibidem.  

http://magazines.russ.ru/neva/2005/10/aa20.html


O desenvolvimento das relações culturais entre Portugal e a Rússia. 
     Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção de um artista português no mercado musical russo.  
 

30 
 

 
Хоть мы слов не понимали, 
Но у нас щемило сердце — 
Знали тоже мы разлуку 
И тоску по дорогом…  
 
Засиделись мы в таверне, 
Расставаться не хотелось 
С полюбившимся нам краем,  
Небогатою страной. 
 
А вернувшись в дом уютный, 
Мы открыли наш подарок 
И наполнило бокалы 
Светлоструйное вино. 
 
 
И запело сердце “фадош”  
О прощаньях и потерях,  
Хоть была судьба добрее  
К нам на склоне наших лет86. 

 
 Mesmo se não entendemos as palavras,  
Tivemos a mesma dor no coração  
Conhecemos, também, a separação  
E a saudade da amada...  
 
Ficamos longo tempo na taberna, 
Não a queríamos deixar 
Como a costa atlântica que gostamos,  
Como este país  
 
 E voltamos para a casa com um ambiente acolhedor,  
Abrimos o nosso presente 
E ficaram com os copos cheios 
Com o vinho claro. 
 
E cantou “fadosh” o coração  
Sobre despedida e perdas 
Embora o destino tivesse sido gentil 
Connosco no final da nossa vida. 

 

A este mesmo grupo pertence o poema Лиссабон87 (port. “Lisboa”) (1986) do já 

mencionado poeta Alexander Gorodnitsky onde se revela que ao olhar a cidade nele se 

despertam emoções de alegria e sentimentos que o levam a pensar sobre o sentido da vida.  

Um outro famoso poeta russo do século XX, Yevgeny Yevtushenko, que visitou 

Portugal em 1967, escreveu em Lisboa o seu poema Любовь по-португальски88 (port. 

“Amor à maneira portuguesa”). Neste poema o autor, de forma forte e melancólica, aborda 

o tema da semelhança entre o povo russo e português, ambos em situação de ditadura. 

Apresentamos uma tradução livre deste poema 

 

Ночь, как раны, огни зализала. 
Смотрят звезды глазками тюрьмы,  
ну а мы под мостом Салазара — 
в его черной-пречерной тени. 
 
Оказал нам диктатор услугу, 
и, ему под мостом не видны, 
эмигрируем в губы друг к другу 
мы из этой несчастной страны. 
 
Под мостом из бетона и страха,  

A noite, lambeu as luzes, como feridas.  
Estrelas olham através do óculo da prisão, 
Estamos debaixo da ponte de Salazar  
Na sua sombra negra-preta. 
 
Deu-nos um serviço o ditador 
e não somos vistos por ele debaixo da ponte, 
emigramos para os lábios um do outro  
fora deste país infeliz.  
 
Debaixo da ponte de betão e medo,  
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под мостом этой власти тупой 
наши губы — прекрасные страны, 
где мы оба свободны с тобой. 
 
Я ворую свободу, ворую,  
и в святой уворованный миг 
счастлив я, что хотя б в поцелуе  
бесцензурен мой грешный язык.  
 
Даже в мире, где правят фашисты,  
где права у людей так малы,  
остаются ресницы пушисты,  
а под ними иные миры. 
 
Но, одетая в тоненький плащик,  
мне дарящая с пальца кольцо,  
португалочка, что же ты плачешь?  
Я не плачу. Я выплакал все. 
 
Дай мне губы. Прижмись и не думай. 
Мы с тобою, сестренка, слабы  
под мостом, как под бровью угрюмой  
две невидимых миру слезы...  
 

debaixo da ponte deste poder sem corte 
os nossos lábios - belos países, 
são livres contigo. 
 
Estou a roubar liberdade, roubar,  
e no instante santo roubado 
estou feliz porque, embora num beijo 
a minha língua pecaminosa fica sem censura.  
 
Mesmo num mundo dominado pelos fascistas. 
onde os direitos das pessoas são tão pequenos,  
as pestanas ficam suaves, 
e debaixo delas existem outros mundos.  
 
Mas, vestida num manto fino, 
me dando um anel do seu dedo, 
portuguesa, porque estás chorando?  
eu não estou chorando. Chorei por todos.  
 
Dá-me os lábios. Agora e não penses.  
Estamos débeis contigo, irmã (zinha)  
debaixo da ponte, como debaixo duma testa, 
zangada 
duas lágrimas invisíveis ao mundo...  

 

No seu poema de 2009  intitulado Мыс Кабо да Рока89 (port. “Cabo da Roca”) 

a poetisa Elena Zaostrovtzeva escreve sobre o seu amor pelo oceano, o qual “nasceu” 

depois da sua visita ao lugar que é apelida de “fim de todos os caminhos”.  

Outro grande nome da literatura russa do século XX, laureado com o prémio 

Nobel de Literatura de 1987, Iossif Brodsky tem um poema intitulado Открытка из 

Лиссабона90 (port. “Cartão postal de Lisboa”) (1988).  

Michail Reznitsky “bardo” (cantautor) russo contemporâneo expressou a sua 

imagem de Portugal no poema Песнь о Португалии91 (port. “Canção sobre Portugal”) 

(2005), em que fala da impossibilidade de esquecer este país, a cidade do Porto, o oceano e 

o vinho de Porto e, à semelhança de Fessenko, descreve o sentimento de identidade, entre o 

fado e o romance russo, que nasce ao ouvir-se cantar o fado:  

Talvez do Jardim do Getsémani 

Desde tempos imemoriais nasceram em nós 

As melodias apaixonadas do fado, 

E o cativante romance russo!? 

                                                 
89

Cit. por MILHAZES: 2012, p. 106-107. 
90

 Cit. por MILHAZES: 2012, p. 108-109. 
91

 Cit. por MILHAZES: 2012, p. 5-6. 
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- Um quinto grupo, ligado às artes plásticas, reúne obras de pintores russos  que 

retrataram Portugal. Entre os grandes clássicos da arte russa podemos mencionar dois 

pintores:  

Karl Bruilov (1799-1852), um dos maiores pintores russos do século XIX, que 

residiu na Madeira em 1849 para curar uma tuberculose, ali pintou alguns quadros, entre 

os quais se destacam Смерть Инессы де Кастро (port. “Assassinato de Inês de 

Castro”), Максимилиан Лейхтенбергский (port. “Maximiliano de Leuchtenberg”),  

Família na Madeira92, Вид форта Пику на острове Мадейра93 (port. “Vista ao Forte 

Pico na ilha da Madeira”) e Пейзаж на острове Мадейра94 (port. “A paisagem na ilha 

de Madeira”).  

E, como refere Milhazes, Ivan Aivazovsky (1817-1900), especialmente 

reconhecido pelas suas paisagens marítimas que representa a Башня Белем (port. “Torre 

de Belém”) em 184095. 

Com o fim da União Soviética e a abertura das fronteiras vários artistas plásticos 

russos começaram a viajar para Portugal. Durante os últimos anos podemos já encontrar 

um número considerável de obras dedicadas a Portugal. Numa pesquisa rápida nas 

galerias de imagens on- line www.artnow.ru e  www.artonline.ru , recorrendo à palavra-

chave “Португалия” (port. “Portugal”), encontramos mais de 50 obras da arte dedicadas 

a Portugal destacando-se entre outros, pintores como Novruzyan96, Trofimov97, 

Koltzova98, Zrajevsky99, Savin100, Goriacheva101, Vereshchagina102, Zibrov dando este 

                                                 
92

 Cit. por MILHAZES: 2011, p. 313, 343-345.  
93

[Consult. 10.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collect ion/_show/image/_id/121>.  
94

 [Consult. 10.05.2013].  Disponível em WWW: < URL: 

http://www.artpro jekt.ru/gallery/brullov/Bru05.html >.  
95

 Cit. por MILHAZES: 2012, p. 23. 
96

 Португалия (port. “Portugal”).  [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/23918/picture/0/569124.html>. 
97

 Белое солнце Португалии (port. “O sol branco de Portugal”). [Consult. 15.05.2013].  Disponível em 

WWW: <URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/4586/picture/0/155623.html>.  
98

 Entre outros, Португалия. Порто (port. “Portugal. Porto”). [Consult. 15.05.2013].  Disponível em 

WWW: <URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/21666/picture/0/653983.html; Лиссабон. Прогулка на желтом 

трамвае (port. “Lisboa. Passeio no eléctrico amarelo”). [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/21666/picture/0/654792.html>.  
99

 Дворец Буссако в Португалии (port. “Palácio de Buçaco em Portugal”). [Consult. 15.05.2013].  

Disponível em WWW: <URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/15478/picture/0/393016.html> ; Туман на Мысе 

Рока (port. “Névoa no Cabo da Roca”).  [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/15478/picture/0/534823.html>.  
100

 Побережье Алгарве (port. “Costa do Algarve”).  [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/616/picture/0/414161.html>. 
101

 Портy (port. “Porto”). [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://artnow.ru/ru/gallery/3/9721/picture/0/322894.html>.  
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último particular destaque aos temas do Фадо103 (port. “Fado”), Альфама104 (port. 

“Alfama”) e Saudade105.  

  

                                                                                                                                                    
102

Португалия. Горы и океан (port. “Portugal. As montanhas e o oceano”). [Consult. 15.05.2013].  

Disponível em WWW: <URL:http://www.artonline.ru/painting_info/139073>. 
103

 [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.artonline.ru/painting_info/79819>. 
104

 [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.artonline.ru/painting_info/127391>. 
105

 [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.artonline.ru/painting_info/79868>. 

http://www.artonline.ru/painting_info/139073
http://www.artonline.ru/painting_info/79819
http://www.artonline.ru/painting_info/127391
http://www.artonline.ru/painting_info/79868
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Capítulo 4.  O fado e o romance russo, as razões de um encontro 

 

Of all the happy pleasures life 

supplies, 

To love alone does music yield 

in sweetness; 

But love itself is melody…106 

Alexander Pushkin 

 

Tudo isto existe 

Tudo isto é triste 

Tudo isto é fado107  

Aníbal Nazareth 

 

 

Como vimos na poesia de Fessenko e Reznitsky, os russos sentem sentimentos 

fortes quando ouvem fado, encontrando nele grandes semelhanças com o romance russo.  

A tipologia musical denominada “romance / romança” chega à cultura russa em 

meados do século XVIII vinda de França e apresentando-se como uma performance 

musical cujo tema principal era o amor. Nos seus primórdios, o romance era cantado em 

francês, tornando-se popular nos salões aristocratas. A par deste fenómeno desenvolveu-

se o denominado “romance urbano”, uma variante do poema musicado e cantado em 

russo que ganha popularidade entre o povo. Ao longo do século XIX consolida-se o 

“romance” como música popular russa, deixando de se cantar em francês 108.    

Gregory Martynenko, professor da Universidade Estatal de São Petersburgo, no 

seu trabalho Семантика корпуса русского городского романса109 (port. “Semântica de 

romance russo”) faz uma abordagem semiológica do romance russo de inícios do século 

XX classificando os diferentes géneros de romance russo bem como reunindo uma lista 

das palavras mais citadas nas letras dos poemas.    

                                                 
106

 PUSHKIN, Alexander, The stone guest. Trad. James E. Falen, pp. 330-357. Página 336. [Consult. 

15.09.2013].  Disponível em WWW: <URL: 

http://books.google.pt/books?id=jRUQx28rPVgC&printsec=frontcover&dq=the+stone+guest+pushkin&hl=e

n&sa=X&ei=kWg4UrbtO-

mg7AbC9IHgCg&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=the%20stone%20guest%20pushkin&f=false >.  
107

 NAZARETH, Anibal, Tudo isto é fado. [Consult. 15.09.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.rad io.uol.com.br/#/letras -e-musicas/fafa-de-belem/tudo-isto-e-fado/404767>. 
108

 О Романсе (port. “Sobre o Romance”). [Consult. 15.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://rusklarom.narod.ru/orom.htm>.  
109

[Consult. 31.05.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.academia.edu/2455775/_>.  

http://books.google.pt/books?id=jRUQx28rPVgC&printsec=frontcover&dq=the+stone+guest+pushkin&hl=en&sa=X&ei=kWg4UrbtO-mg7AbC9IHgCg&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=the%20stone%20guest%20pushkin&f=false
http://books.google.pt/books?id=jRUQx28rPVgC&printsec=frontcover&dq=the+stone+guest+pushkin&hl=en&sa=X&ei=kWg4UrbtO-mg7AbC9IHgCg&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=the%20stone%20guest%20pushkin&f=false
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Na sua classificação Martynenko identifica dois tipos principais de composições, 

baseando-se no grau de preparação do seu intérprete: profissional ou amador.  

No campo da interpretação profissional que ele denomina romance “clássico”, 

distingue o romance, o romance operático e o romance instrumental. A este romance 

“clássico”, ele opõe o “romance doméstico”, que se desenvolve em círculos populares e 

cuja interpretação é amadora comparável, em nossa opinião, ao fado vadio português. 

Ainda associado ao estudo dos seus intérpretes e dos ambientes onde é tocado, o autor 

identifica diferentes origens que determinam a sua estrutura musical e temática: o 

romance urbano cantado por hussardos, por estudantes, em “Усадьбы”110, ou nos salões 

citadinos; o romance do povo cantado por cocheiros, nas prisões e o romance dos 

ciganos. 

No mesmo estudo o autor salienta que o romance em termos temáticos e de 

construção poética apresenta diferentes géneros: a elegia, a balada, a serenata, a barcarola 

e o romance cantado à beira de mesa111.  

Em termos do estudo da semântica dos romances urbanos, o autor identifica as 

palavras mais citadas nos poemas112 identificando-se prioritariamente as palavras 

                                                 
110

 Propriedades rurais de aristocratas e ricos.  
111

 A música cantada à volta de uma mesa no fim de uma refeição festiva é uma trad ição antiga na Rússia, 

Bielorrússia, Ucrânia, etc.  
112

 Lista de palavras mais citadas nos romances urbanos de inícios do século XX e catalogada por 

Martynenko. 

 
Lugar 

 

Palavra-chave Frequência 

 

Lugar 

 

Palavra-chave Frequência 

 

1 Coração  44 16 Flores 13 

2 Amor 42 17 Palavra 13 

3 Noite 37 18 Sepultura 13 

4 Alma 31 19 Lágrimas 12 

5 Felicidade 27 20 Jardim 11 

6 Vida 22 21 Ceu 10 

7 Doninha 19 22 Momento 10 

8 Canção  18 23 Som 9 

9 Sonho 17 24 Anoitecer 9 

10 Lua 15 25 Voz 8 

11 Devaneio 15 26 Silêncio  8 

12 Estrela 14 27 Destino 7 

13 Paixão  14 28 Alegria 7 

14 Peito 14 29 Vento 7 
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“coração, amor, noite ou alma” o que em termos de temática se aproxima muito dos 

temas tratados pelo fado. 

O romance russo ao longo do século XX sofre algumas vicissitudes, sobretudo 

com a revolução de Outubro (e em particular no fim dos anos 1930), quando este passa a 

ser identificado como um género musical pertencente à burguesia, sendo banidos os seus 

intérpretes e proibida a sua divulgação, apenas sendo tolerada a existência do romance do 

povo e do romance dos ciganos. Nos anos 70 alguns cantores populares russos 

redescobriram os romances clássicos promovendo este género musical que, desde então, 

se tornou de novo popular. Atualmente, pode-se dizer que o romance russo entra com o 

leite materno113 querendo com isto dizer que desde a tenra infância os russos estão 

habituados a este género musical,  fazendo por isso parte da sua identidade cultural.  

À sua semelhança, também o fado é um género musical, que sendo originário de 

Lisboa, ganhou uma dimensão de identidade cultural nacional.  

Gostaríamos de indicar duas obras escritas em português (com um intervalo de 

mais de cem anos) dedicadas à história do fado. A primeira de Pinto de Carvalho (Tinop) 

História do fado114, originalmente publicada em 1903, e a segunda de Rui Vieira Nery, 

Para uma história do fado115 (2012). 

Acerca da sua origem, refere Vieira Nery que “Até ao final do século XVIII não 

conhecemos uma única fonte escrita portuguesa em que esta palavra (fado) seja utilizada 

com qualquer conotação musical”116. Pinto de Carvalho explica que “o fado apresenta 

duas fases completamente distintas: a primeira, a fase popular e espontânea, em que o 

fado é executado nas baiucas onde os fadistas derramam o vinagre das suas vozes, nas 

vielas onde flutua o perfume letárgico da tragédia, e nas casas de hospitalidade fácil onde 

os viageiros e os fervorosos das Vénus fraldiqueiras acham, aqueles, um abrigo, e, estes, 

um altar; a segunda, a fase aristocrática e literária, em que o fado é executado nas salas e 

nas praias da moda. Podemos fixar o fim da primeira e o começo da segunda entre 1868 e 

1869. E nesta última fase, enquanto a guitarra sobe das espeluncas aos salões, vemos o 

                                                                                                                                                    

15 Olhar 14 30 Mar 7 

 
113

 Expressão popular russa que significa a aprendizagem de algo ou a absorção de algo em termos naturais, 

tradicionais. 
114

 PINTO de CARVALHO, História do fado. Lisboa: Imprensa da História de Portugal, Sociedade Editora, 

1903. / Versão atualizada - Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1982.  
115

 NERY, Rui Vieira, Para uma história do fado. 1ª edição: 2004. 2ª edição, revista: 2012. Lisboa: Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, S.A.  
116

 NERY: 2012, p. 31. 
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piano descer dos salões aos botequins safardanas”117. “A guitarra (...) uma estouvada 

perdida pelo seu amor às serenatas, às romanzas e ao fado”118. 

Consequentemente, no caso do romance russo dos salões desce para as ruas e no 

caso do fado das ruas sobe para os salões, como refere Pinto de Carvalho “O fado 

aristocratiza-se, afidalga-se, conquista direitos de cidade na arte musical, recebe as suas 

cartas de crédito na música sallonnière”119. 

Assim sendo podemos identificar pontes entre estas duas expressões musicais:  

- ambos “nasceram” em finais do século XVIII e durante a primeira metade do 

século XIX; 

- tradicionalmente ambos são apresentados em salões pequenos e intimistas, cujo 

ambiente é livre e libertino: o fado em tabernas e casas de fado, o romance russo 

em salões privados; 

- os seus temas principais são o amor, a saudade, a morte, a ausência, a perda, a 

solidão, o amor pela pátria ou pela cidade natal;  

- ambos suscitam sentimentos e acordam a alma dos seus povos; 

- ambos os estilos musicais estão fortemente associados à guitarra;  

- ambos entram na vida das gentes desde a mais tenra infância.  

No âmbito do reconhecimento do fado enquanto elemento significativo na 

história das relações culturais entre Portugal e a Rússia, referimos a importância da ida de 

Amália Rodrigues à União Soviética em 1969. Esta viagem foi estudada por Natalia 

Rumyantzeva120, investigadora entusiasta do fado português, encontrando-se publicada no 

portal russo Музыка Планеты: музыка Португалии121 (port. “A música do planeta: a 

música de Portugal”). Este estudo é mencionado por autores como José Milhazes no seu 

Contributo para a História de Portugal (Amália Rodrigues na URSS)122 (22.03.2010), A. 

L. Simões Gamboa no artigo Laços, Amália, Alma, Natália123 (02.07.2010), bem como na 

                                                 
117

 PINTO de CARVALHO: 1982, p. 93.  
118

 Ibidem. 
119

 PINTO de CARVALHO: 1982, p. 277. 
120

 Bibliotecária (Cf. Simões Gamboa, Laços, Amália, Alma, Natália. [Consult. 03.06.2013].  Disponível em 

WWW: <URL:http://www.portaldofado.net/content/view/1975/67>); professora de Português em São 

Petersburgo (Cf. Milhazes, José, Contributo para História de Portugal (Amália Rodrigues na URSS) . 

[Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://darussia.blogspot.pt/2010/03/contributo-para-

historia-de-portugal.html>). 
121

 [Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://musplanet1.narod.ru/index.htm>. 
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[Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://darussia.blogspot.pt/2010/03/contributo-para-

historia-de-portugal.html>. 
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[Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.portaldofado.net/content/view/1975/67>. 
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reportagem do canal RTP Russos recordam actuação de Amália há 40 anos na União 

Soviética124 (14.06.2009).  

No site que reúne uma variada coleção de artigos, a investigadora apresenta a 

história de fado, alguns textos sobre grandes cantores de fado, bem como letras e faixas 

áudio, dando um especial destaque à “Rainha de fado” – Amália Rodrigues.  

Como indica Rumyantzeva125, uma das razões do início da sua investigação 

residiu na descoberta da existência de uma tournée de Amália Rodrigues à União 

Soviética, em maio de 1969. Em menos de um mês, o grupo realizou concertos em 

Leningrado, Moscovo, Tbilisi (Geórgia), Erevan (Arménia) e Baku (Azerbaijão) 126. No 

seu artigo Гастроли Амалии Родригеш в СССР (port. “A tournée de Amália Rodrigues 

na URSS”), a autora apresenta uma coletânea cuidadosamente selecionada de notícias e 

artigos publicados nos mídia soviéticos da época sobre os concertos da fadista, tal como o 

texto do programa dos espetáculos, e um artigo sobre a situação política em Portugal127 

publicado na URSS durante a tournée da cantora. Citando 128 alguns trechos do artigo 

revelam-se as emoções fortes que o fado de Amália Rodrigues provocou no público russo 

de então “A tournée da cantora popular portuguesa Amália Rodrigues passou com 

sucesso por Moscovo, Leningrado, Tbilisi, Erevan e Baku. Para este sucesso contribuiu 

em muito o acompanhamento musical feito pelo quarteto de guitarristas (dois deles de 

guitarra portuguesa). (...) Amália Rodrigues foi chamada “Rainha de fado”, por ser a 

melhor intérprete de “fado” – um tipo de canção popular portuguesa que fala de bairros 

pobres e do destino das pessoas comuns, um destino duro e difícil, traduzido em canções 

tristes e por vezes trágicas. (...) Ela cantou  de uma forma sincera, surpreendentemente 

emocional, abrindo aos ouvintes a alma das melodias portuguesas. As suas canções são 

poéticas, elogiando a beleza da mulher e da natureza, ou falando do amor, que não precisa 

de encontrar a felicidade no céu pois é necessário que seja vivido na terra. Um nó irrompe 

na garganta quando da voz de Amália se ouve cantar o triste destino da mulher que 

espera, na margem, a chegada do navio negro do seu amante, espera que se anuncia 
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  [Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=226346&tm=4&layout=122&visual=61 >. 
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 Tradução liv re das citações. 
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http://www.portaldofado.net/content/view/1975/67
http://musplanet1.narod.ru/Portugal_Amalia2.htm
http://musplanet1.narod.ru/Portugal_Amalia2.htm
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eterna. Amália canta sobre a pátria, sobre o mar, sobre a sua Lisboa coberta com ventos 

do mar salgado, sobre as suas ruas banhadas pelo luar. As suas canções são muito 

populares porque retratam o povo e por isso pertencem ao povo”129. Ressalve-se que só 

em Leningrado Amália deu oito concertos numa sala com capacidade de 4.000 pessoas130.  

Se à época as relações políticas oficiais entre os dois países eram inexistentes, 

pode-se inferir que a presença de  Amália e a divulgação do fado no espaço cultural 

soviético foi um grande passo para a aproximação cultural entre os dois países, a qual se 

efetivaria apenas a partir de 1974, atingindo a sua consolidação maior, como já foi acima 

referido, desde a década de 1990. 

Já numa perspectiva mais atual deste encontro de culturas, através do fado, 

parece-nos interessante referir a ópera Евгений Завойский, или Эпох парадоксальный 

резонанс (port. “Evgueni Zavoiskii ou a Época da Ressonância Paradoxal”), composta 

em 2011 por Nikolai Silkin, professor de electrotecnia quântica e radioespetrologia da 

Universidade de Kazan (capital da Tartária). Esta ópera tem por modelo o fado , neste 

caso o de Coimbra, e obteve grande sucesso junto do público, levando Eduard Treskin, 

artista plástico e encenador do espetáculo, a afirmar em declarações à agência Tatar-

inform, que “Kazan pode transformar-se num dos centros da ópera-fado, porque aqui está 

concentrado um riquíssimo folclore  de cientistas e estudantes”131.   

 

  

                                                 
129

 Teatro: Órgão da União dos Escritores Soviéticos e do Ministério da Cultura da URSS.  -   № 8. – Agosto 

1969. P. 191. , Cit. por RUMYANTZEVA, O tournée de Amália Rodrigues na URSS.   
130

 Dados do artigo  Гастроли Амалии Родригеш в СССР (port. “A tournée de Amália Rodrigues na 

URSS”).  
131

 Notícia Professor russo compõe ópera inspirada no fado de Coimbra. In Portal do Fado. 24.06.2011. 

[Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.portaldofado.net/content/view/2480/67/>.  
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PARTE II 

 

Capítulo 5. Avaliação da aceitação de artistas estrangeiros por parte do 

mercado musical moscovita 

Este capítulo pretende ajudar a obter respostas para a maioria das questões 

emergentes nos artistas estrangeiros que queiram de algum modo divulgar o seu trabalho 

no mercado russo, tomando-se como caso de estudo o mercado de Moscovo, 

nomeadamente fazendo uma  avaliação das especificidades do seu mercado músical.  

Para esta avaliação recorremos em particular a uma fonte importante de 

informação - o site oficial da organização Intermedia Comunicações que,  entre outros 

serviços, está escarregado de fazer avaliações do mercado musical russo.132  

 

5.1  Contextualização da sociedade atual  

 

5.1.1. Aspectos sociodemográficos  

Moscovo, é a maior cidade da Federação Russa e da Europa, tendo cerca de 12 

milhões habitantes133 de várias nacionalidades. Conforme o Censo Nacional de População 

de 2010134, na capital russa moram: russos (91,6%), ucranianos (1,4%), tártaros (1,4%), 

arménios (1%), azerbaijanos (0,5%), judeus (0,5%), bielorrussos (0,4%), georgianos 

(0,4%), usbeques (0,3%), tajiques (0,2%), moldavos (0,2%), mordovianos (0,2%), 

chechenos 14.524 (0,1%), chuvachianos (0,1%), ossétios (0,1%), coreanos (0,1%), 

cazaques (0,1%), bashkires (0,1%), chineses (0,03%), vietnamitas (0,03%), e outros grupos 

étnicos (1,2%). 

 

 

 
                                                 
132

 [Consult. 15.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.intermedia.ru/content/61>. 
133

 Os dados de Órgão Territorial da Serv iço Federal de Estatística Estadual de Moscovo, documento 

Situação demográfica: “A avaliação da população residente em 01 de abril de 2013 mostrou 12.017.900 mil 

habitantes”. [Consult. 29.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/population/>. 
134

 Os resultados são disponíveis no site oficial do Censo Nacional de População de 2010. Materiais 

informat ivos sobre os resultados finais do censo nacional em 2010. Documento A composição étnica das 

regiões da Federação Russa (Tab. 7) [Consult. 30.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm>. 

http://www.intermedia.ru/content/61
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/population/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
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5.1.2 Aspectos económicos   

Conforme os dados do Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве135 (port. “Órgão Territorial de Serviço 

Federal de Estatística Estadual de Moscovo”) apresentados no documento Распределение 

населения г. Москвы по уровню среднедушевых денежных доходов136 (port. 

“Distribuição da população de Moscovo em termos de renda per capita”), em 2011 83,8% 

da população de Moscovo tinha um rendimento mensal mínimo superior a 12.000 RUB 

(295,81 EUR137). Com base nos dados apresentados no documento Средняя номинальная 

заработная плата138 (port. “Os salários nominais médios”), em 2012 o salário nominal 

médio recebido por cada moscovita rondava os 47.876 RUB (1180,18 EUR139).  

 

5.1.3.Aspectos educacionais e culturais 

O documento Образование, культура, здравоохранение в 1992-2011 гг.140 

(port. “Educação, cultura, saúde nos anos 1992-2011”) mostra que o número de 

diplomados do ensino superior em Moscovo em 2011/2012 perfazia as 164 mil pessoas.  

Nesse mesmo documento refere-se que na área metropolitana de Moscovo em 

2011 funcionaram 93 teatros profissionais, incluindo teatros para público infanto-juvenil e 

que o número de espetadores atingiu os 5,9 milhões (49,16% da população) em 2011.  

No que diz respeito a museus, o mesmo documento refere que em Moscovo no 

ano de 2011 existiam 62 instituições, com um número de visitantes que rondou os 10 

milhões.  

Os autores da agência Intermedia no seu documento Рынок концертно-

зрелищных мероприятий Москвы и Санкт-Петербурга в 2009 г.  Отчет об 

аналитическом исследовании141 (port. “O mercado de eventos de entretenimento de 

Moscovo e São Petersburgo. 2009. Relatório sobre o estudo analítico”), notam que o 

                                                 
135

 Site o ficial de Órgão Territorial da Serv iço Federal de Estatística Estadual de Moscovo. [Consult. 

03.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://moscow.gks.ru>. 
136

 [Consult. 29.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/standards_of_life/>.  
137

 O cálculo é baseado nas taxas de câmbio em 29.05.2013 – 1 RUB = 0,02 EUR. 
138

 [Consult. 29.05.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/standards_of_life/>.  
139

 O cálculo é baseado nas taxas de câmbio em 29.05.2013 – 1 RUB = 0,02 EUR. 
140

 [Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/sphere/>.  
141

 INTERMEDIA, Рынок концертно-зрелищных мероприятий Москвы и Санкт-Петербурга в 2009 г. 

Отчет об аналитическом исследовании (port. “O mercado de eventos de entretenimento de Moscovo  e 

São Petersburgo. 2009. Relatório sobre o estudo analítico”). Moscovo, 2010. [Consult. 04.06.2013].  

Disponível em WWW: <URL:http://www.intermedia.ru/content/65>. 

http://moscow.gks.ru/
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/standards_of_life/
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/standards_of_life/
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/sphere/
http://www.intermedia.ru/content/65
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mercado russo de eventos de entretenimento é basicamente focalizado em Moscovo, e, em 

seguida, em São Petersburgo. Pelo número de espaços de concertos e teatros, as duas 

maiores cidades estão muito à frente de todas as outras. Aqui encontram-se concentradas 

todas as principais forças artísticas, fluxos financeiros, as empresas promotores, 

produtoras, editoras, bem como a infraestrutura de informações do mercado. O elevado 

padrão de vida, em comparação com outras regiões, resulta no alto custo de ingressos para 

eventos de entretenimento, que continua a crescer rapidamente nos últimos anos.  142 

 

5.1.4. Hábitos de consumo na área cultural 

Gostaríamos de indicar alguns dados retirados do estudo realizado em 2012143 por 

Samodin e Khlevniuk intitulado Исследование “Мониторинг культурной жизни города 

Москвы и оценка эффективности деятельности учреждений культуры 

Департамента культуры города Москвы: статистико-социологический анализ”: 

московские музеи144 (port. «Investigação: “Monitoragem da vida cultural da cidade de 

Moscovo e avaliação das atividades das instituições culturais da Secretaria de Cultura de 

Moscovo: análise estatística e sociológica”: museus de Moscovo»), publicado na revista 

mensal Справочник руководителя Учреждения Культуры (port. “Manual do Diretor de 

instituição cultural”). Esse estudo foi realizado no âmbito do Instituto de programas 

socioculturais de Moscovo e encomendado pelo Departamento de Cultura de Moscovo. 

No capítulo Культурные потребности москвичей и факторы их 

удовлетворения (port. “Necessidades culturais dos moscovitas e seus fatores de 

satisfação”) os autores apresentam os resultados de inquéritos realizados à população145 

que abaixo  se reportam. De acordo com o quadro A popularidade de instituições culturais 

em Moscovo, cerca de 4/5 dos habitantes da cidade, encontram se envolvidos na vida 

cultural. Os espaços com maior popularidade e usufruto por mais de metade dos habitantes 

da cidade são: os parques (75%), os cinemas (62%) e os teatros (53%). Apesar de terem 

menos visitantes, não podemos deixar de considerar igualmente como instituições de 

sucesso, pois integram os hábitos culturais dos moscovitas, as mostras e exposições (40%), 

os concertos (36%) e os museus (36%). 

                                                 
142

 INTERMEDIA: 2010, p.4. 
143

 Como referem os autores, “os dados da análise estatística foram tomadas em 2011, devido ao facto de 

ainda não estão disponíveis os dados de 2012”.   
144

 In rev ista Manual do diretor de instituição cultur al Nº02, 2013. [Consult. 03.06.2013].  Disponível em 

WWW: <URL:http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/100/2701/> .  
145

 “Inquérito à população foi realizado numa amostra representativa de  6.000 pessoas.” 

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/100/2701/
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Segundo o quadro “Frequência de visitas a instituições culturais”, apenas  os 

parques (com 37%) e os cinemas (com 22%) têm um público regular, sendo esta 

percentagem avaliada pelo indicador de “uma ida por mês”. As outras instituições culturais 

são visitadas ocasionalmente (indicador “uma vez em cada seis meses ou menos”).  

Em termos do nosso estudo, podemos concluir que os concertos ocupam apenas o 

quinto lugar de popularidade (36%) entre is moscovitos e entram no grupo de instituições 

culturais visitadas raramente.  

O quadro “Com quem os moscovitas vão às instituições culturais” mostra que a 

escolha cultural não é só ditada pela quantidade de tempo livre ou pelas preferências 

pessoais, mas pela companhia que a pessoa tem. Se o moscovita está acompanhado de 

amigos, é mais comum ir a um concerto, assistir a um evento desportivo ou a um teatro. Se 

o tempo de lazer é passado com a família, a escolha recai sobre programas que permitam 

uma fruição coletiva, como seja a ida ao jardim zoológico, ao circo, ao parque ou ao 

museu. Nas saídas “românticas”, a dois, os moscovitas preferem visitar teatros e cinemas, 

assim como parques e salas de concerto. Revela ainda este quadro que, quando o tempo 

livre é vivido de forma solitária, as escolhas revelam-se arbitrárias. 

Os autores concluem que: “Quanto mais amigos e conhecidos tem uma pessoa, 

torna-se maior a probabilidade de ela ir a instituições culturais. Se ele tem família, as suas 

práticas culturais serão mais diferenciadas. Se a pessoa é pouco sociável, sem família e 

namorado/namorada, a sua participação na vida cultural será mínima . (...) A vida cultural 

da cidade é em grande parte determinada pela necessidade de passar o tempo de lazer em 

companhia. Mais de 80% dos habitantes da cidade participam na vida cultural, visitando 

instituições culturais junto com alguém. Isso explica, em particular, a grande procura por 

parte dos moscovitas de espaços públicos. Agora na cidade não há muitos lugares onde as 

pessoas se possam reunir. Atualmente esses lugares são principalmente os parques.”146 

A investigação publicada em 17 de novembro de 2011 pelo Centro de Pesquisa de 

Opinião Pública da Rússia Свободное время: как его проводят жители двух 

столиц?147 (port. “Tempo livre: como os habitantes de duas capitais148 o utilizam?”) 

                                                 
146

KHLEVNIUK, SAMODIN, Исследование “Мониторинг культурной жизни города Москвы и оценка 

эффективности деятельности учреждений культуры Департамента культуры города Москвы: 

статистико-социологический анализ”: московские музеи  (port. «Investigação: “Monitoragem da vida 

cultural da cidade de Moscovo e avaliação das atividades das instituições culturais da Secretaria de Cultura 

de Moscovo: análise estatística e sociológica”: museus de Moscovo»). In rev ista Manual do diretor de 

instituição cultural Nº02, 2013. [Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/100/2701/> .  
147

 [Consult. 30.05.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112089>.  

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/100/2701/
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112089
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mostra-nos outros resultados sobre esta temática. Em Moscovo e São Petersburgo foram 

realizados inquéritos a cerca de 2400 pessoas. Os inquiridos tiveram de escolher cinco 

respostas (no máximo) para uma única pergunta: “O que costuma fazer no seu tempo 

livre?”.  

Deste inquérito resulta que as atividades dos moscovitas se organizam da seguinte 

forma:   

35% “Fazer trabalhos domésticos, estar com os filhos e família, estar na casa de 

férias”;  

23% “Ler livros”;  

21%  “Ver televisão, ouvir rádio”; 

18%  “Passear na natureza”;  

12% “Encontrar e conversar com amigos”;   

11% “Passar o tempo no computador, na Internet” ; 

9% “Assistir a jogos e praticar desporto” ou “Fazer um hobby (artesanato, 

fotografia, modelagem, etc.)”; 

7% “Ir ao teatro e ao cinema”; 

6% “Visitar museus, exposições e exposições de arte”; 

5% “Ouvir música”; 

4% “Ir aos concertos”;  

2% “Ir a cafés, bares, restaurantes”;  

1% “Ir a discotecas e clubes”; 

1% “Estudar mais para receber educação e formação, ir à biblioteca”;  

1% “Participar em vários clubes de interesse (música, dança, etc.)”; 

1% “Ir à igreja e outros encontros religiosos”;  

7% “Quase não tem tempo livre”; 

16% “Outro”;  

2%  “É difícil responder”.  

Em junho de 2011 a Agência de marketing MA FDF group realizou um estudo 

denominado Оценка музыкальных предпочтений Московской молодежи 149 (port. 

“Avaliação das preferências musicais da juventude de Moscovo”). Foram realizados 

                                                                                                                                                    
148

 Quando referem as duas capitais da Rússia reportam-se a Moscovo (capital oficial) e  a São Petersburgo 

(antiga capital do Império Russo e considerada a “capital cultural” da país).  
149

 [Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.fdfgroup.ru/files/Otchet_Muz_predpoctenia_FDFgroup.pdf>.  

http://www.fdfgroup.ru/files/Otchet_Muz_predpoctenia_FDFgroup.pdf
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inquéritos de rua a 200 cidadãos jovens de Moscovo, com idade compreendida entre os 16 

e 25 anos.  

Os resultados de avaliação mostraram que a maioria dos inquiridos ouve música 

todos os dias (97%); 37% ouvem música durante 1-3 horas por dia; 30% ouvem música 

durante mais de 5 horas por dia; 27%  de 3 até 5 horas, e apenas 6% dos jovens ouvem 

música menos de uma hora por dia.  

Em termos de género musical dominante150, revelou-se que 48% dos jovens  

prefere o Pop estrangeiro; 41% Pop russo, 39% Rap e música hip-hop russos, 38% Rock 

russo, 34% Música alternativa estrangeira, 32% RnB, 29% Rap e música hip-hop 

estrangeiras, 22% Rock estrangeiro, 20% Música alternativa russa. Entre os géneros menos 

populares os inquiridos indicam: 5% Música clássica, 3% Música “Punk”, 2% Música 

oriental, 2% Música “Trans”,  o item “Outra” era escolhido por 21%151.   

No documento Intermedia Comunicações - Музыкальный рынок (port. “Mercado 

da música”), que se encontra disponível no site oficial da empresa 152, apresentam-se 

quadros analíticos que mostram a estrutura do panorama musical moscovita à data de julho 

de 2010 e que nos permitem extrapolar para a atualidade, enquadrando o respectivo 

mercado musical. 

Como mostram os quadros, o público moscovita expressa a sua maior preferência 

pela música rock (gráficos I e II), seguida da música clássica (com 26,14% de concertos e 

14,79% de espectadores), estando em 3º lugar, no respeitante ao número de espectadores, a 

música jazz e blues com 22,77%.  

 

                                                 
150

 A pergunta colocada era a seguinte “Diga-me, por favor, quais os estilos / tendências  musicais que ouviu 

no último mês?” 
151

 MA FDF GROUP , Оценка музыкальных предпочтений Московской молодежи  (port. “Avaliação das 

preferências musicais da juventude de Moscovo”), p. 6, 2011. [Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.fdfgroup.ru/files/Otchet_Muz_predpoctenia_FDFgroup.pdf>. 
152

 [Consult. 03.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.intermedia.ru/content/2>. 

http://www.fdfgroup.ru/files/Otchet_Muz_predpoctenia_FDFgroup.pdf
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Gráfico I “Avaliação dos géneros musicais, por nº de concertos realizados em Moscovo. Julho de 

2010.”
153

 

 

Gráfico II “Avaliação dos géneros musicais, por nº de espectadores, em Moscovo Julho de 2010.”
154

 

Nos termos do presente relatório, os gráficos I e II mostram-nos que o género 

musical - Música Folclore, étnica e folk - ao qual pretence a música de Custódio Castelo, 

ocupa um dos últimos lugares no que concerne a concertos realisados (1,52%)  e a 

espectadores (2,93%). No entanto existem grupos cuja musica integra o panorâma da 
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 INTERMEDIAPRO: Музыкальный рынок (port. “Mercado da música”),  edição 3 (236), julho de 2010. 

Moscovo. Página 11.  
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 Ibidem. 
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“World Music” que têm obtido bastante sucesso como é caso da cantora Cesária Évora 

(música cabo-verdiana), guitarrista Paco de Lucía (música espanhola, flamenco), ou o caso 

de Festival Indiano de Verão em Moscovo (música e cultura indiana).  

O quadro “Avaliação do reflexo de edições musicais nos média, em Julho de 

2010” demonstra mais uma vez que a música Rock é líder indiscutível dentre os diferentes 

géneros musicais. O segundo lugar é ocupado pelos géneros Chanson russa e Música de 

“bardos” (o m.q. Romance russo) com 24,32%, e o terceiro, com 14,86%, pertence à 

música pop. É interessante ver que a Música Folclore, étnica e folk neste gráfico ocupa o 

quarto lugar com 8,11% de edições.  

 

                          

 

 

 

Gráfico III “Avaliação do reflexo de edições musicais  nos média, em julho de 2010”
155
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 INTERMEDIAPRO: Музыкальный рынок (port. “Mercado da música”),  edição 3 (236), julho de 2010. 
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5.1.5. Tipologias de consumo musical  

A primeira e a mais tradicional tipologia de consumo musical será através da 

compra de CD’s em lojas musicais. Em Moscovo existem várias redes de lojas de música 

(Soyuz156, Delikatesi Stereo157, etc.), bem como de lojas on-line (Transylvania158, 

Purpurniy Legion159, Muzizum160, etc.), a par de um grande número de pequenas lojas de 

CD’s e DVD’s.  

No entanto e à semelhança dos comportamentos verificados noutros países, cada 

vez mais as pessoas preferem optar por outras formas de acesso à música, nomeadamente 

recorrendo ao uso de vários programas que permitem fazer download de música da internet 

seja de forma legal (por exemplo iTunes ...) ou de forma ilegal através da partilha de 

ficheiros “pear to pear”.  

Um novo paradigma tem-se revelado através de novas formas de consumo. Hoje 

em dia as redes sociais e a partilha entre “comunidades” cibernàuticas permite ao indivíduo 

construir as suas escolhas culturais de forma gratuita, eclética, globalizada, e por isso 

muitas vezes descartável, sendo que a própria produção cultural se ressente desse facto.  

Pode-se afirmar que são reduzidos os grupos sociais que ainda recorrem à 

aquisição de CD’s, como hà cerca de 10 anos se identificavam da mesma forma os que 

compravam discos em vinil.  

Como mencionam os autores do documento O mercado da música  (Intermedia), 

o volume de vendas de música, através de suportes físicos, em 2010 diminuiu cerca de 20-

25% comparativamente com o ano anterior. Estes valores têm de levar em conta vários 

fatores: por um lado, o grupo constituído pelos jovens entre os 14 e 18 anos que 

praticamente não compram música em CD; e, por outro lado, a música consumida por 

pessoas entre os 40 e 50 anos que é vendida sobretudo em CD. As edições de oferta, 

reedições e os CD’s exclusivos mantêm uma procura estável161. 

O mesmo estudo menciona ainda que,  no mercado musical russo existe um grande 

índice de “pirataria”. Cada vez mais este número está a diminuir na área dos CD’s, 

aumentando em contrapartida na área do MP3/internet, onde se consegue facilmente 

“roubar” a artistas toda a discografia completa p roduzida. O quadro “A pirataria nos 

                                                 
156

 Site o ficial da lo ja  http://www.soyuz.ru/ . 
157

Site oficial da lo ja  http://www.dstereo.ru/.  
158

 Site o ficial da lo ja  http://www.transylvania.ru/index.php. 
159

Site oficial da lo ja  http://www.p legion.ru/index.html. 
160

Site oficial da lo ja  http://www.muzizum.ru/.  
161

 INTERMEDIA, Музыкальный рынок (port. “Mercado da música”), ed ição 3 (236), julho de 2010. 

Página 21. 

http://www.soyuz.ru/
http://www.dstereo.ru/
http://www.transylvania.ru/index.php
http://www.plegion.ru/index.html
http://www.muzizum.ru/
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suportes físicos de difusão musical”162, elaborado por Intermedia, mostra os elevados 

índices de pirataria existentes.  

Tipo de suporte Nível de “pirataria de música”  

 2009 2010 

CD <50% <40% 

CD-MP3 85% 80% 

 

Quadro I “A pirataria nos suportes físicos de difusão musical ”  

 

5.1.6. A presença de artistas estrangeiros no mercado musical russo em 

Moscovo. 

No anteriormente mencionado documento Intermedia - Музыкальный рынок 

(port. “Mercado da música”),  encontramos ainda um gráfico relativo à “Estrutura de 

concertos existentes em Moscovo de acordo com a proveniência geográfica dos artistas 

participantes”163 em julho de 2010. Este gráfico revela que a maioria dos musicos que 

deram concertos na cidade durante este período são de origem russa (86%), seguidos por 

artistas internacionais não especificando a sua origem (10,93%) encontrando-se por fim os 

artistas estrangeiros provenientes das ex-Repúblicas Soviéticas (3,02%).  

 

 

Gráfico IV “Estrutura de concertos existentes em Moscovo de acordo com a proveniência geográfica dos 

artistas participantes” 
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 INTERMEDIA, Музыкальный рынок (port. “Mercado da música”),  edição 3 (236), julho de 2010. 
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 INTERMEDIAPRO:  Музыкальный рынок (port. “Mercado da música”),  ed ição 3 (236), julho de 2010. 
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Como indicam os autores noutro documento publicado 164, “O interesse de público 

russo está tradicionalmente acorrentado a artistas locais - é uma das características do 

mercado musical russo (e em particular do mercado musical de Moscovo, como pode ser 

visto no diagrama)”165.   

O quadro “Avaliação por tipologia de edições musicais em suportes físicos em 

julho de 2010” confirma que não é apenas relativamente aos concertos que é dada a 

preferência a artistas nacionais, também no que respeita às publicações a maioria das 

temáticas tratadas são relativas ao repertório russo (63,51%). O repertório internacional 

ocupa o segundo lugar, com 35,14%, deixando o repertório dos países limítrofes em último 

lugar, com apenas 1,35%. 

 

 

Gráfico V “Avaliação por tipologia de edições musicais  em suportes físicos em ju lho de 2010”
166

 

 

Essa grande distância entre artistas estrangeiros e nacionais poderá ser explicada 

pelo facto de que geograficamente, a Rússia (e Moscovo) se encontram longe das rotas das 

tournées de artistas de renome, bem como pelas expectativas de agentes e promotores 

ocidentais de honorários sobrevalorizados, resultantes da situação económica dos anos ‘90. 

                                                 
164

 INTERMEDIA: Российский музыкальный ежегодник - 13 (port. “Anuário musical russo – 13”), edição 

13. Capítulo Музыкальная индустрия (port. “Industria musical”). [Consult. 03.06.2013].  Disponível em 

WWW: <URL:http://www.intermedia.ru/img/tinymce/promo/rme_demo.pdf>.  
165

 INTERMEDIA: Российский музыкальный ежегодник - 13 (port. “Anuário musical russo – 13”),  p.32.  
166

 INTERMEDIAPRO: Музыкальный рынок (port. “Mercado da música”),   edição 3 (236), ju lho de 2010. 
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Por essa razão, os maiores concertos realizados na Rússia têm sempre a participação de 

patrocinadores.167 

Como um exemplo dessas expectativas sobrevalorizados de honorários, os autores 

mencionam os concertos de Madonna realizados em Moscovo, em 2006, e em São 

Petersburgo, em 2009. Ambos os concertos não foram rentáveis apesar de terem sido 

vendidos cerca de 50 mil bilhetes cada, pois só o custo dos honorários rondaram os 5,5 

milhões dólares, sendo o orçamento final do show de cerca 7 milhões dólares168. 

 

 

5.1.7. Diferentes tipologias de publicidade existentes em Moscovo 

 

 Publicidade paga 

À semelhança de outros países, também na Rússia existem as tradicionais formas 

de publicidade paga: publicidade na internet; publicidade nas redes sociais; publicidade 

em outdoor; publicidade em imprensa escrita; publicidade em média (rádio e TV); 

publicidade em transportes públicos (interior ou exterior). Sem pretender fazer uma 

avaliação exaustiva, uma vez que este estudo não o permite, parece-nos evidente que o 

recurso à publicidade paga deverá ser acompanhada de um efetivo estudo de mercado 

para cada utilização pretendida, de forma a avaliar o efetivo impacto desse investimento. 

Outra possibilidade de publicitar em Moscovo um evento é convidar jornalistas 

para a sua divulgação. No entanto, e para ter a garantia que estes compareçam e 

publiquem um artigo, será necessário contar com um pagamento prévio desse serviço.  

 

Publicidade gratuita 

Os artistas portugueses podem publicitar gratuitamente os seus projetos nas 

redes sociais, implementando as suas páginas oficiais que permitem a publicação da sua 

música, vídeos, fotografias e informação relativa aos seus projetos. É desejável ter toda a 

informação traduzida para a língua russa, pois assim haverá mais possibilidade de cativar 

a atenção do público russo.  

                                                 
167

 INTERMEDIA, Рынок концертно-зрелищных мероприятий Москвы и Санкт-Петербурга в 2009 г. 

Отчет об аналитическом исследовании (port. “O mercado de eventos de entretenimento de Moscovo e 

São Petersburgo. 2009. Relato sobre o estudo analítico”), p. 27. Moscovo, 2010. [Consult. 04.06.2013].  

Disponível em WWW: <URL:http://www.intermedia.ru/content/65>. 

 
168

 Ibidem. 

http://www.intermedia.ru/content/65
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Como foi analisado por Sirpa Lahti na sua dissertação de mestrado Marketing 

music on the internet and within social media - How Individual Folk Musicians Can 

Promote Themselves with Little Money (2012)169, é possível a promoção de projetos 

musicais de forma gratuita apenas através das redes sociais.  

As principais e mais populares redes sociais na Rússia são: www.vk.com e 

www.odnoklassniki.ru (de âmbito nacional), www.facebook.com e www.youtube.com 

(de âmbito internacional).  

O  www.vk.com é uma rede social de origem russa, e, segundo o Alexa The Web 

Information Company, é o segundo site mais visitado na Federação Russa, encontrando-se 

no 20º lugar na lista dos sites mais visitados no mundo 170. O site disponibiliza aos 

fundadores de páginas de artistas/grupos o acesso aos gráficos com informação estatística 

sobre os visitantes. 

A rede social www.odnoklassniki.ru também é de origem russa e ocupa o 7º lugar  

na lista dos sites mais visitados na Rússia e 53º lugar mundial171. 

O site www.facebook.com é uma rede social de origem americana, e, segundo o 

Alexa The Web Information Company, ocupa o primeiro lugar entre os sites mais visitados 

no mundo172. Na Rússia, o Facebook ainda não é tão popular, e ocupa apenas o 8º lugar173.  

                                                 
169

[Consult. 07.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://www.soittelo.com/Theses%20Sirpa%20Laht i_small.pdf>. 
170

[Consult. 07.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.alexa.com/siteinfo/vk.com?v=2>.  
171

 [Consult. 07.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.alexa.com/siteinfo/odnoklassniki.ru#>. 
172

[Consult. 07.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com>.  
173

[Consult. 07.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.alexa.com/topsites/countries/RU>.  
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Capítulo 6. Informações úteis 

 

6.1. Ligação entre os países 

 Hoje em dia, os portugueses têm várias possibilidades de viajar à  Rússia. Tudo 

depende da situação financeira e do tempo de que se dispõe. Existem voos diretos entre 

Lisboa e Moscovo (TAP Portugal, S7 Airlines) e voos que fazem escala (como p.ex. em 

Frankfurt ou Madrid), ou ainda pode-se recorrer a linhas aéreas Low Cost (Raynair) que 

fazem escala, por exemplo, em Lappeenranta, cidade finlandesa próxima da fronteira 

russa e de onde é fácil  chegar a São Petersburgo por terra.  

 

6.2. Requisitos para entrada no país  

Para entrada na Rússia, os cidadãos portugueses devem ob ter um visto. Toda a 

informação sobre esta documentação encontra-se disponível em português no site oficial 

da Secção Consular da Embaixada da Federação Russa em Portugal disponível em 

http://www.consul.embrussia.ru/pt/.  

No artigo Moving art. A guide to the export and import of cultural goods 

between Russia and the European Union, a Delegation of the European Commission to 

Russia menciona as regras de entrada de instrumentos musicais na Rússia: “Any musician 

who wishes to travel with a musical instrument which is over a certain age and value 

must obtain an EU export licence. This applies whether the export is temporary, e.g. for a 

concert tour, or permanent”174. 

 

6.3 Formas de pagamento  

As formas de pagamento disponíveis na Rússia são semelhantes a Portugal, 

como sejam o cartão de crédito, Travel cheques ou dinheiro.  

 

6. 4. Contactos úteis  

No Anexo IV apresentamos a lista de contactos úteis existentes em Portugal: 

Embaixada da Federação Russa na República Portuguesa em Lisboa; Consulado 

Honorário no Porto; Consulado Honorário em Faro. E em Moscovo: Embaixada da 

República Portuguesa na Federação Russa; Ministério de Cultura e Comunicação de 

                                                 
174

 DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION TO RUSSIA, Moving art. A guide to the export 

and import of cultural goods between Russia and the European Union , 2007, p. 179. [Consult. 07.06.2013].  

Disponível em WWW: 

<URL:http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/moving_art_07_en.pdf>.  

http://www.consul.embrussia.ru/pt/
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/moving_art_07_en.pdf
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Massa da Federação Russa; Serviços Federais de Alfândega Russa; Centro da língua e 

cultura portuguesas.  

 

6.5. Lista de salas de concerto existentes em Moscovo 

A seleção das salas de concerto existentes em Moscovo e seus contactos 

apresenta-se, por ser muito extensa, em listagem no Anexo II.  

 

6.6.  Lista de agências musicais existentes em Moscovo 

Embora exista um grande número de agências musicais em Moscovo, na lista que   

apresentamos no Anexo III, só se referem as mais conhecidas, pois garantem que a 

assinatura de um contrato pode significar uma boa possibilidade de divulgação do projeto 

musical na Rússia.  
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PARTE III 

 

Capítulo 7.  Relatório de estágio 

 

7.1 Objetivos de estágio  

O presente estágio decorreu na empresa Bartilotti Produções no âmbito do curso 

de Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, tendo como orientador, pela FLUP, Manuel Loff, e como 

orientador externo, pela Bartilotti Produções, Carlos Bartilotti.  

Os objetivos do presente estágio visaram a divulgação da cultura portuguesa na 

Rússia através de um caso de estudo: a promoção de um evento – o concerto de Custódio 

Castelo – na capital do país. Para alcançar este objectivo foram determinadas algumas 

tarefas, já indicadas na introdução e que, para além da concreta execução da premissa do 

projeto, pretenderam criar um documento de boas práticas que permita a outros artistas ou 

promotores culturais portugueses conhecer uma metodologia que lhes agilize a 

implementação de projetos culturais/musicais na Rússia (Cfr. subcapítulo 7.8 “Documento 

de boas-práticas”). 

 

7.2 Descrição da instituição 175 

A empresa Bartilotti Produções é uma produtora cultural cuja missão consiste em: 

1.  Angariar e promover artistas nacionais, bem como realizar concertos de  nível 

nacional e internacional; 

2. Management - gestão de carreiras artísticas; 

3. Produzir e programar o Festival de Músicas do Mundo OLLIN KAN, culturas 

em resistência; 

                                                 
175

Os dados apresentados neste capítulo são retirados do site oficial da empresa Bartilotti Produções [Consult. 

07.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.bartilotti.com> , bem como da entrevista da autora 

com Carlos Bartilotti, o d iretor da empresa, realizada no dia 12.12.2012.  
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4. Produzir eventos culturais e animações; 

5. Editar discografia. 

A Bartilotti Produções foi criada em 2000 por Carlos Bartilotti. É uma 

microempresa onde trabalham em permanência entre 1 a 3 pessoas. Sempre que necessário, 

a empresa recorre à contratação externa de especialistas dependendo das suas prioridades 

(Outsourcing).  

A estagiária desenvolveu o seu estágio no Departamento Comercial (Booking 

internacional) da própria empresa.  

Dada a dimensão da empresa e o número reduzido de funcionários, supervisão da 

estagiária e orientação externa foram funções assumidas pelo diretor da empresa - Carlos 

Bartilotti.  

A empresa participa em festivais, feiras e mercados mundiais desde 2004, 

nomeadamente: Mercat de Música Viva de Vic (Catalunha), Mercado Cultural del Caribe  

(Colômbia), Folkelarm (Oslo), Africités (Dakar), Festival Ollin Kan México (Cidade do 

México), Le Festival sur le Niger (Mali), etc.  

A estagiária encontrou uma excelente relação (em termos práticos e pessoais)  por 

parte do seu orientador, Carlos Bartilotti. No início de cada semana, e sempre que se 

verificou necessário, foram realizadas reuniões de planeamento do trabalho a desenvolver 

no âmbito do estágio, bem como foram feitas avaliações de desempenho, nomeadamente 

dos sucessos e fracassos. Devido à natureza da sua atividade, o orientador externo teve de 

se ausentar muitas vezes do Porto mas manteve sempre o contacto via telefone e via e-

mail.  

Infelizmente, o tempo em que decorreu o estágio acarretou uma série de 

contingências para a concretização do projeto, que ditaram o insucesso do propósito 

inicial: apresentar um concerto de Custódio Castelo em Moscovo.  

Em primeiro lugar, saliente-se a crise financeira instalada em Portugal, que leva a 

que a maioria das empresas se encontre numa má situação financeira, de que a empresa 

Bartilotti Produções não é exceção.  
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Em segundo lugar, o período do ano em que decorreu o estágio – fim do inverno e 

primavera 2013 – caracteriza-se, segundo convers entre a estagiária com Carlos Bartilotti,  

por ser um período pouco produtivo para as agendas de concertos, pois é sobretudo no 

verão e início do outono que essa atividade é mais dinamizada.  

Estes fatores levaram a que a empresa não pudesse investir o seu dinheiro no 

presente projeto, e foi necessário procurar e esperar por ajuda financeira de terceiros, que 

não se efetivou.  

Creio que este projeto poderia ter tido sucesso se tivesse sido desenvolvido 

durante o outono, pois a empresa teria mais disponibilidade financeira em consequência 

dos ganhos auferidos durante a sua atividade estival. Por outro lado, nesse mesmo período, 

o projeto poderia ter-se candidatado a entidades públicas e, eventualmente, ter recebido 

financiamento, nomeadamente no âmbito do que se denomina por projetos culturais 

pontuais.    

Devemos no entanto assinalar um fato importante que determinou o arranque 

deste projeto. Na entrevista prévia a este estágio, a estagiária discutiu com Carlos Bartilotti 

o seu projeto, tendo o diretor da empresa mostrado grande interesse nesta possibilidade de 

promoção em Moscovo do artista que agenciava, disponibilizando-se a desenvolver os 

esforços para encontrar todo o dinheiro necessário para a concretização do mesmo. Nesse 

âmbito foram discutidas todas as possibilidades concretas176 que a estagiária dispunha para 

poder viabilizar o projeto, recebendo por parte da empresa um compromisso de 

investimento financeiro. 

Fazendo um balanço entre as expectativas iniciais geradas na primeira entrevista e 

os resultados finais do projeto, pode-se entender que, e apesar do acompanhemento dado 

ao projecto por parte do diretor da empresa, houve da sua parte um recuo em relação ao 

compromisso inicial, talvez porque entendesse este projecto mais como um exercício de 

estágio do que como uma aposta efectiva e concreta de promoção do artista Custódio 

Castelo no mercado musical russo.  

 

 

                                                 
176

 A estagiária dispunha de contactos privilieg iados no mundo musical e cultural moscovita que iria colocar 

à disposição do projeto: promotores musicais, acesso à televisão e rádio nacionais, clubes e salas de concerto. 
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7.3 Duração e enquadramento do estágio 

O presente estágio na empresa Bartilotti Produções teve a duração total de 400 

horas,  tendo tido o seu início a dia 4 de fevereiro de 2013 e terminado a 29 de maio de 

2013. O horário laboral organizou-se entre as 10h00 e saída às 16h00 (com 30 min de 

almoço das 13h30 até 14h00). (ver Anexo I - plano de estágio) 

 

7.4 Tarefas desenvolvidas  

7.4.1 O artista Custódio Castelo, razão de uma escolha para caso de estudo  

Um dos principais projetos da empresa Bartilotti Produções é a promoção musical 

do guitarrista Custódio Castelo. Natural de Almeirim, nascido em 1966, começou a sua 

carreira musical ainda jovem, e aos seus 20 anos foi convidado para particpar no disco de 

Jorge Fernando Enamorado. Ao longo da sua carreira o artista participou em vários 

projetos musicais (p.ex. no projeto artístico Cristina Branco, ou no projeto Encores Fado, 

em ambos como guitarista e compositor), tendo tocado com grandes nomes de fado como 

Amália Rodrigues (na sua última viagem aos EUA), Camané, Carlos do Carmo e Ana 

Moura. Em 2010 ganhou o Prémio Amália Rodrigues para melhor guitarrista de guitarra 

portuguesa.  

“Custódio Castelo também se tem apresentado em  espectáculos com intérpretes 

de outras áreas musicais, caso de Richard Galliano, Arrigo Cappelletti, André Dequech, 

Daniele di Bonaventura, Davide Zacaria, Ben Wolf, Leonardo Amuedo, Olga Pratz e 

Cármen Linares, entre outros”177. 

No seu trabalho, o artista apresenta como protagonista a guitarra portuguesa a 

nível internacional (Itália, França, China, Israel, etc.178). No entanto, e como ainda não 

entrou no mercado russo, o objetivo principal da parte prática do presente estágio 

apresentava-se como uma oportunidade única para a divulgação do trabalho artístico de  

Custódio Castelo na Federação Russa.  

                                                 
177

 MUSEU DO FADO, Custódio Castelo. [Consult. 24.09.2013].  Disponível em WWW: <URL: 

http://www.museudofado.pt/personalidades/detalhes.php?id=404&sep=0>. 
178

A agenda de artista encontra-se disponível no site oficial do artista. [Consult. 07.06.2013].  Disponível em 

WWW: <URL:http://www.custodiocastelo.com/>.  

http://www.museudofado.pt/personalidades/detalhes.php?id=404&sep=0
http://www.custodiocastelo.com/
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Acreditavamos que nem apenas o nível professional do guitarista poderia dar a 

melhor possibilidade de encontrar uma boa aceitação sua por público mosovita, porém 

também devido a semelhança do fado e romance russo que examinamos no capítulo IV. E 

o ponto mais importante aqui era que, à semelhança de romance russo, o fado pode suscitar 

sentimentos em russos (como vímos na poesia de Fessenko e Reznitsky em capítulo III). 

Como exemplo disso queremos ainda notar aqui que o succeso de Amália Rodrigues na 

URSS em maio de 1969 foi mais uma razão de acreditar em nossa escolha.  

 

7.4.2. Levantamento dos custos de implementação  

Durante o estágio deparámo-nos com o problema que indicamos no Subcapítulo 

5.1.6. “A presença de artistas estrangeiros no mercado russo da música em Moscovo ”, pois 

à semelhança de outros agentes e promotores europeus, Carlos Bartilotti tinha expectativas 

sobrevalorizadas acerca dos honorários praticados em Moscovo, o que o levou, a reclamar 

(?) um preço global (viagens, estadias, honorários) muito elevado para um grupo não 

conhecido na Rússia, não se tendo conseguido encontrar apoio financeiro ou patrocínios 

por parte de privados. De  facto, para além do preço das viagens, estadia em hotel de 3 

estrelas e vistos, o promotor pediu um cachet de 2000 EUR para o grupo, além de um valor 

de 100 EUR p/ pessoa para despesas diárias, sendo que no mínimo, o grupo deveria incluir 

em termos de artistas: Custódio Castelo (artista principal, guitarra portuguesa), um 

guitarrista de guitarra acústica, um contrabaixo, um violino e uma cantora de fado; em 

termos de equipa de produção: Carlos Bartilotti e a própria estagiária, perfazendo um 

número mínimo de sete pessoas.  

Como um dos músicos do grupo e a estagiária detêm passaportes russos, foram 

incluídos na lista de despesas de viagem apenas cinco vistos. Pela mesma razão apenas 

foram incluídos na lista dos quartos de hotel apenas 5 pessoas pois tanto a estagiária como 

o músico atrás referido tinham possibilidade de alojar-se em apartamentos de familiares 

residentes em Moscovo. Foi colocada a hipótese, por parte da estagiária, de conseguir 

igualmente alojamento gratuito para as restantes pessoas da comitiva, podendo reduzir a 

soma em cerca de 2000 EUR, o que não foi aceite. Na lista de Despesas Pessoais incluímos 

apenas os músicos do grupo, excluindo o promotor e a estagiária que pagariam as suas 

despesas. 
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Seguem abaixo os quadros comparativos com os preços para a implementação do 

projeto:  

Despesas 
Preço 

(EUR) 

Preço por dia 

(EUR) 

Número 

de pessoas 

Número 

de dias  

Total 

(EUR) 

CACHET (preco 

total) 
2000    2000 

Bilhetes de avião 

(LIS-DME)
179

 
     

TAP 314  7  2198 

Lufthansa 240  7  1680 

Vistos 35  5  175 

Hotel 3*  0 100
180

 5 4 2000 

Despesas Pessoais  100 5 5 2500 

Quadro II. detalhado dos preços de implementação  

Os preços acima referidos consideraram duas possibilidades de escolha da 

companhia aérea, ou através das linhas aéreas Lufthansa ou TAP Portugal.  

TAP LUFTHANSA 

8873 8355 

Quadro III. Preços totais incluindo (cachet, voo, vistos, hotel, despesas pessoais)  

 

7.4.3. Calendarização e promoção local  

Segundo a nossa agenda em Moscovo, teríamos de chegar à cidade no dia 23 de 

maio de 2013, 5ª feira, pois estava prevista a participação do grupo no programa de 

televisão Evening Urgant181 do Primeiro Canal da 1TV182 russa na 6ª feira, dia 24 de maio 

(Cf. p.80). Essa partipação permitiria dar grande visibilidade ao grupo de Custódio Castelo 

e abrir as portas ao sucesso do evento.  

O programa Evening Urgant tem o formato de um “late-night talk show”183. Em 

cada programa o apresentador Ivan Urgant convida pessoas conhecidas para participar 

numa conversa, bem como músicos que asseguram a parte final do programa. O programa 
                                                 
179

Os preços de voos apresentados no quadro reportam-se a 20.02.2013, e não variaram muito até ao 

cancelamento da viagem.   
180

O preço de 100 EUR foi escolhido como valor  estimado. 
181

Evening Urgant. In Wikipedia. [Consult. 09.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Evening_Urgant>.  
182

Site oficial do Primeiro Canal russo http://www.1tv.ru/  
183

Late-night talk show. In Wikipedia.  [Consult. 07.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Late-night_talk_show>.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Evening_Urgant
http://www.1tv.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Late-night_talk_show
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é diário e é emitido cinco dias por semana, 30-40 minutos, e começa por volta das 23h30. 

Apesar da maioria dos convidados serem russos, já participaram neste programa de 

televisão alguns estrangeiros de onde se destacam Mark Zuckerberg184 fundador do 

Facebook, a atriz Milla Jovovich185, o ator Jackie Chan186, o ator Eric Roberts187, o ator 

Elijah Wood188, o ator Til Schweiger189 e os músicos Il Divo190, Garbage191, Cirque du 

Soleil192 ou o cabaré Crazy Horse193. Frequentemente, antes da performance musical, o 

apresentador anuncia e publicita os espetáculos que os músicos irão dar. Assim, a 

participação do grupo de Custódio Castelo na parte final do programa poderia resultar 

numa enorme promoção, não apenas ao nível da região de Moscovo – com a promoção do 

concerto a realizar no domingo seguinte – mas igualmente a nível nacional, uma vez que o 

programa é difundido  para toda a Federação Russa.  

Como foi mencionado no projeto de estágio (Cf. Anexo I), “tenho uma vasta 

carteira de contactos e conhecimentos no mundo artístico não só em São Petersburgo, 

como também em Moscovo, bem como a oportunidade de fazer novos”, e ao utilizar esses 

contactos, foi possível agendar a participação de Custódio Castelo no programa do 

Primeiro Canal russo, o que possibilitou o agendamento de um espetáculo a realizar num 

dos clubes musicais mais famosos em Moscovo, o 16 Tons. Este clube foi fundado em 

1997, tendo-se tornado num dos mais ativos do panorama musical moscovita, realizando 

seis concertos por semana com artistas nacionais e estrangeiros. 194  

 O concerto deveria ter tido lugar no dia 26 de Maio de 2013. A escolha da data 

prendeu-se com a agenda disponível do Clube (que disponibilizara os dias 21, 26 ou 28 de 

maio). Como não tivemos oportunidade de agendar o concerto para as noites de sexta-feira 

ou de sábado (pois já estavam reservadas para grupos conhecidos),  a opção de escolher um 

domingo à noite prendeu-se com o público alvo que se pretendia atingir:  classe média 

                                                 
184

 Emissão de 01.10.2012.  
185

 Emissão de 22.10.2012.  
186

 Emissão de 07.12.2012.  
187

 Emissão de 15.02.2013.  
188

 Emissão de 22.02.2013.  
189

 Emissão de 05.03.2013.  
190

 Emissão de 02.10.2012.  
191

 Emissão de 31.10.2012.  
192

 Emissão de 26.12.2012.  
193

 Emissão de 22.02.2013.  
194

 Informação constante do site do clube: “«16 Tons» is in the centre of Moscow and successfully combines 

3 different kinds of entertainment: clubbing, boozing up in a pub and satisfying your gourmet taste at a 

restaurant. It is one of the oldest English pubs existing at present. It is also the first concert hall in Moscow 

where you can listen to guitar bands. Lots of different clubs in the city took over its format, but much later.” 

[Consult. 08.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.16tons.ru/en/about/>.  

http://www.16tons.ru/en/about/
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situada entre os 35-50 anos, que iriam mais facilmente a um concerto a um domingo do 

que num dia de semana. Ainda nessa escolha pesou a vontade de abranger outro público, 

nomeadamente os estudantes de língua portuguesa do ensino superior e estudantes que 

integram “Cursos livres de português - pós-laborais” existentes em Moscovo, que, neste 

período, ou estariam em época de exames ou teriam aulas à noite durante a semana.  

Em meados de fevereiro estabelecemos, um acordo verbal com os donos do 

clube 16 Tons, e no início de março obtivemos a confirmação do agendamento do 

concerto (Cf. p.79, 77, 78) numa das salas mais famosas do Moscovo (Cf. 75, 76). 

Conseguida esta confirmação passou-se à organização do concerto, pesquisando apoios 

no setor público e privado, enviando cartas a diferentes entidades e empresas que detêm 

interesses  culturais ou comerciais em Moscovo.  

 

7.4.4. Análise SWOT  

Usando o método de análise SWOT, preparou-se uma avaliação da situação atual 

na empresa Bartilotti Produções e, dentro dela, do projeto de promoção musical a nível 

internacional do artista Custódio Castelo. A presente análise procura identificar os pontos 

fortes e fracos do projeto e preparar estratégias para os melhorar. 
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 PRÓS / Vantagens CONTRA/ Desvantagens 

A

A
M
B

I
E
N

T
E 

 

 
I
N

T
E
R

N
O 

 
- O fado é Património Oral e Imaterial da 
Humanidade195. 
 
- O projeto Custódio Castelo é especial 
porque o artista dá grande protagonismo à 
guitarra portuguesa. 
 
- O grau de profissionalismo do artista 
permite- lhe ter entrada direta no mercado 
internacional da música.  
 
- O artista tem o título reconhecido de melhor 
guitarrista de guitarra portuguesa (Prémio de 
Amália Rodrigues em 2010).  
 
- Do seu currículo profissional, conta com a 
participação em diversos concertos 
acompanhando os melhores fadistas 
portugueses. 
 
- Disponibilização de CD duplo a solo do 
artista lançado no ano 2012.  
 
- Existência de uma variedade de artistas 
convidados disponíveis para integrar o grupo 
do Custódio Castelo.  
 
- Disponibilização de página oficial do artista 
na web, que é esteticamente apelativa e de 
fácil acesso.   
 
- Equipa da empresa reduzida mas coesa, 
possibilitando a tomada rápida de decisões, 
bem como proporcionando relações de 
confiança entre os funcionários.  

 
- A equipa da empresa é pequena. De facto, 
as responsabilidades de vários profissionais 
recaem sobre uma ou duas pessoas. Este fator 
afeta também a adequação da avaliação do 
projeto. 
 
- Os funcionários não têm com quem debater 
ideias, logo:  menos opiniões = menos ideias.  
 
- A situação financeira da empresa que 
resulta na minimização do investimento na 
promoção do artista.  
 
- Preço elevado pedido pela empresa para 
concertos a realizar fora do país que requer  
as seguintes condições: bilhetes de avião, 
hotel 3* no mínimo, alimentação e despesas 
diárias de 100 euro por pessoa, cachet de 
2000 euros por concerto.  
 
-  Disponibilidade de um número 
demasiadamente reduzido de vídeos 
promocionais do artista, e impossibilidade 
financeira de gravar novos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195

 UNESCO, Fado, urban popular song of Portugal. [Consult. 15.09.2013].  Disponível em WWW: <URL: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00563 >.  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00563
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 OPORTUNIDADES AMEAÇAS  

A
A

M
B
I

E
N
T

E 
 

E

X
T
E

R
N
O 

 
- O artista tem ausência virtual de 
concorrência a nível internacional.  
 
- Participação da empresa na promoção do 
artista em feiras musicais internacionais e 
apresentação num mercado emergente.  
 
 

 
- Crise financeira existente em Portugal que 
se reflete na dificuldade conseguir 
patrocinadores. O projeto Custódio Castelo 
tem patrocinadores permanentes (Montepio 
Geral, Graham’s), mas, devido à crise 
económica, o contributo dos respectivos  
patrocínios é muito reduzido.  
 
- A existência de um mercado específico,  e 
por isso reduzido, a  nível internacional. 
Apesar de ter sido reconhecido como 
Património Imaterial da Humanidade, o fado 
é ainda mal conhecido no mundo, pelo que a 
procura de artistas deste género musical ainda 
é pequena. 
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7.5 Cronograma de tarefas 

Cronograma das atividades desempenhadas durante o período de estágio 

Tarefas / Fases do Estágio  
Meses 2013 

Fevereiro Março Abril Maio 

1ª tarefa (Análise SWOT) X X X X 

2ª tarefa (Avaliação de 

mercado da música moscovita) 
X X X X 

3ª tarefa (Adaptação para russo 

de materiais sobre o artista) 
X X - - 

4ª tarefa (Redes sociais) X X X X 

5ª tarefa (Campanha 

publicitária) 
_ _ _ _ 

6ª tarefa(Preparação à 

apresentação em Moscovo: 

sala, apoio, parceiro russo) 

X X - - 

7ª tarefa (Elaboração de um 

questionário) 
_ _ _ _ 

8ª tarefa (Realização de um 

concerto em Moscovo) 
_ _ _ _ 

9ª tarefa (Avaliação do 

sucesso/insucesso do concerto) 
_ _ _ _ 

10ª tarefa (relatório de estágio) X X X X 

 

 

 

 

  



O desenvolvimento das relações culturais entre Portugal e a Rússia. 
     Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção de um artista português no mercado musical russo.  
 

66 
 

7.6 Descrição de fases do projeto e das tarefas implementadas  

 

1ª Tarefa: Análise Swot da Bartilotti Produções e do projeto de concretização do 

concerto de Custódio Castelo em Moscovo 

A análise foi efectuada ao longo de 3 meses, resultando o quadro acima 

apresentado de uma avaliação diária e de conversas estabelecidas com Custódio Castelo, 

Carlos Bartilotti e com a restante equipa da empresa.  

 

2ª Tarefa: Preparação de avaliação da situação no mercado moscovita da 

música para os artistas estrangeiros. 

Durante cerca de 4 meses, a partir da experiência pessoal da estagiária, foram 

avaliados estudos estatísticos relativos à cidade de Moscovo, relativamente ao panorama 

social, económico e cultural da sua população de forma a entender o contexto atual da 

mesma e assim enquadrar devidamente o projeto (Cf. Capítulo V).  

Por outro lado foi elaborado um levantamento alargado de agências de promoção 

musical, de clubes e salas de concerto de forma a escolher as que melhor se adaptavam ao 

projeto em estudo e também a futuros projetos de promoção da música portuguesa. Nesse 

sentido, foram avaliadas estruturas operacionais de diferentes entidades promotoras, de 

forma a determinar as que garantiam um resultado final positivo, recorrendo sobretudo ao 

reconhecimento público das mesmas e de artistas que, com sucesso, são por eles 

promovidos (Cf. Anexo II e III).  

 

3ª Tarefa: Adaptação ao mercado russo da documentação informativa sobre 

o artista Custódio Castelo. 

No início do presente estágio a empresa Bartilotti Produções não tinha nenhuma 

documentação informativa sobre o artista Custódio Castelo em russo. Com base nos 

documentos e materiais criados pela empresa Bartilotti Produções em português e inglês, 

preparámos a tradução/adaptação para a língua russa da informação disponível sobre o 

artista. Usámos essa informação na preparação de conteúdos publicados nos grupos das 
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redes sociais e em cartas e propostas de parceria que enviámos para os parceiros russos 

(Cf. 81-82, 83-85).  

Essa tarefa incluiu não apenas a nossa tradução livre dos textos, mas também a 

adaptação da informação para a língua, cultura e contexto russos. Assim, decidimos não 

utilizar muitas das citações de vários autores portugueses que falavam nas suas obras sobre 

Custódio Castelo, uma vez que no panorama russo as mesmas não teriam sentido.  

 

4ª Tarefa: Criação e desenvolvimento em Russo de duas páginas do artista nas 

redes sociais: internacional (facebook.com) e russa (vk.com). Esta tarefa iniciou-se em 

fevereiro em vez de março, e a sua realização prolongou-se por mais de um mês do que o 

previsto. Ao longo do estágio criámos e desenvolvemos duas páginas em russo dedicadas 

ao artista Custódio Castelo e implementadas nas redes sociais facebook.com e vk.com 

denominadas Custódio Castelo.Фадо. Португальская гитара (port. “Custódio Castelo. 

Fado. Guitarra portuguesa”)196.   

 

Imagem I. O grupo “Custódio Castelo. Fado. Guitarra portuguesa” na rede social VKontakte. 

                                                 
196

[Consult. 15.06.2013].  Disponíveis em WWW: <URL:http://vk.com/club49679527>  e 

<URL:https://www.facebook.com/groups/135665696602662/> .  

http://vk.com/club49679527
https://www.facebook.com/groups/135665696602662/
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O site da rede social www.vk.com disponibiliza aos fundadores de páginas de 

artistas/grupos o acesso aos gráficos com informação sobre os visitantes, assim como: o 

Quadro IV Número de visitas por meses; o Quadro V Geografia de visitas; Quadro VI e 

VII Número de membros, que abaixo apresentamos. 

O artista Custódio Castelo tem as suas páginas no Facebook, criadas (e 

desenvolvidas pela Bartilotti Produções) em Português197 e Inglês198. No âmbito do 

presente estágio, foi nosso objectivo criar uma página do artista no Facebook em Russo de 

modo a divulgar, junto do público interessado, informação sobre o artista e o género 

musical do fado português.  

 No caso do Facebook cometemos um erro, porque decidimos criar um grupo em 

vez de criar uma página do artista. A diferença entre estas duas variantes é que no primeiro 

caso não há possibilidade de ver as estatísticas de visitas, bem como essa página só se 

encontra disponível para os “membros” registados na rede social, o fundador de grupo 

pode escolher criar um grupo “aberto” ou “fechado”, o fundador pode enviar mensagens 

privadas para todos os membros do grupo, assím podemos concluir que as funções de 

grupos são mais úteis para discussões entre um número reduzido de pessoas. O segundo 

caso, criação duma página no Facebook, é uma opção mais adequada para promoção 

aberta de alguma informação. Ao contrário de grupos, as páginas são indexadas pelos 

motores de busca e estão disponíveis para utilizadores não registados, bem como nas 

páginas os fundadores podem ver as estatísticas de visitas, e não podem enviar mensagens 

privadas aos fãs da página.199  

Como não usámos publicidade paga, o problema que encontrámos durante o 

desenvolvimento e promoção de ambas as páginas nas redes sociais (www.vk.com e 

www.facebook.com) é que a área de disseminação das informações se torna muito 

limitada. Assim, poderíamos apenas promover as páginas entre os nossos “amigos” e 

colocar informação sobre as páginas noutros grupos (como por exemplo, usando a pesquisa 

entre grupos existentes com as palavras-chave “fado”, “Portugal”, “guitarra”, “música”, 

                                                 
197

[Consult. 13.06.2013].  Disponíveis em WWW: 

<URL:https://www.facebook.com/CustodioCastelo?ref=ts&fref=ts > ; 

<URL:https://www.facebook.com/custodiocastelofado>.  
198

Disponível em https://www.facebook.com/CustodioCasteloInternationalFansPage?ref=ts&fref=ts . 

Consultado pela última vez em 13.06.2013. 
199

 FACEBOOK RÚSSIA, Чем страницы на Facebook отличаются от групп? (port. “Em que as páginas 

no Facebook são diferentes dos grupos?”). 24.05.2010. [Consult. 13.09.2013].  Disponível em WWW: 

<URL: http://www.facebook.com/notes/facebook-rossia/cem-stranicy-na-facebook-otlicautsa-ot-

grupp/128294737181836>.  

http://www.vk.com/
http://www.vk.com/
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/CustodioCastelo?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/custodiocastelofado
https://www.facebook.com/CustodioCasteloInternationalFansPage?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/notes/facebook-rossia/cem-stranicy-na-facebook-otlicautsa-ot-grupp/128294737181836
http://www.facebook.com/notes/facebook-rossia/cem-stranicy-na-facebook-otlicautsa-ot-grupp/128294737181836
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etc.). Assim, chegámos ao “limite” de 121 membros no grupo de rede social www.vk.com 

(ver Quadro VII), e de 123 membros no grupo de www.facebook.com (ver Imagem III), o 

que na realidade se apresentou abaixo das expectativas.  

 

Imagem II. Exemplo de promoção do grupo de artista em outros grupos (o grupo “Португальское 

Fados”
200

).  

Um outro problema que encontrámos é que para chamar a atenção dos membros 

do grupo tivemos de colocar frequentemente novas informações sobre o artista (áudio, 

fotos, vídeos). E como o artista tem um número reduzido de vídeos gravados ou de 

fotografias de boa qualidade, e a sua discografia conta apenas com dois trabalhos 

publicados, tornou-se difícil encontrar material promocional para disponibilizar online, 

nesse sentido e, por forma a dinamizar as páginas, decidiu-se colocar vídeos e artigos 

dedicados ao fado e a Portugal, material de pesquisa coligido durante o estágio.  

Devido a estas condicionantes verificou-se que, como se pode ver no Quadro IV 

“Número de visitas por meses”, no primeiro mês, quando foi publicada a maior quantidade 

                                                 
200

[Consult. 13.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://vk.com/club10003484>. 

http://www.vk.com/
http://www.facebook.com/
http://vk.com/club10003484
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e melhor qualidade de material promocional, as visitas foram mais numerosas em 

comparação com os meses seguintes.  

 

Quadro IV. Número de visitas por meses ao grupo “Custódio Castelo. Fado. Gu itarra portuguesa.” No 

www.vk.com : Fevereiro – 401; Março – 195; Abril – 105;  Maio – 158. 

Tinha sido planeado, promover, próximo da data dos acontecimentos, através das 

páginas do artista e de outros grupos ligados ao fado e a Portugal, o concerto a realizar no 

clube 16 Tons e a participação no programa de televisão Evening Urgant, prevendo-se que 

isso poderia aumentar a divulgação do concerto.  

http://www.vk.com/
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Quadro V. Geografia de v isitas do grupo “Custódio Castelo. Fado. Guitarra portuguesa.” No www.vk.com.  

Este quadro apresenta a avaliação das visitas à página. Destaca-se a presença de 

visitantes de São Petersburgo pois a maioria dos “amigos” no Facebook da estagiária são 

dessa cidade que é a sua cidade natal. Caso se tivesse recorrido a publicidade paga, seria 

possível incidir a divulgação junto de determinados grupos previamente selecionados, p.ex. 

grupos de Moscovo e arredores, grupos cuja idade média poderia estar no âmbito do 

público alvo, grupos de estudantes de universidades com ensino de língua portuguesa, etc. 

 

http://www.vk.com/
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Quadro VI. Número de membros no grupo Custódio Castelo. Fado. Guitarra portuguesa . No dia 

13 de fevereiro 2013 – 21. 

 

Quadro VII. Número de membros grupo Custódio Castelo. Fado. Guitarra portuguesa. No 

www.vk.com no dia 31 de maio 2013 – 121. 

 

http://www.vk.com/
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Imagem III. Número de membros no grupo Custódio Castelo. Fado. Guitarra portuguesa . No 

Facebook. – 123 pessoas.  

 

6ª Tarefa: Preparação da apresentação de Custódio Castelo ao vivo na 

Rússia: 

a) Seleção de/das sala/s de concerto na Rússia  

b) Apoio à internacionalização. Pesquisa de apoio do setor público (Instituto 

Camões, Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Embaixada da 

Federação da Rússia na República Portuguesa, Embaixada de Portugal em 

Moscovo) e privado (as empresas portuguesas  que exportam os seus produtos para 

a Rússia).  

c) Procura dum parceiro/produtor cultural russo – de forma a assegurar a 

responsabilidade do evento.  

Como foi acima mencionado, não foi possível encontrar apoio financeiro para a 

internacionalização russa de Custódio Castelo.  

Sector público: iniciámos o estágio, e paralelamente a nossa pesquisa de apoios, 

em fevereiro de 2013, tentando encontrar apoio para o concerto que deveria realizar-se em 

finais de maio. Desta forma, pretendia-se garantir uma margem de cerca de 3 meses para 

negociação com os parceiros e para poder ter a possibilidade de adquirir os bilhetes de 

avião a um custo mais reduzido.  
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Da nossa experiência, pode-se concluir que é necessário sondar os apoios a nível 

do setor público com maior antecedência, pois as instituições públicas têm o seu 

planeamento orçamental fechado até ao início de outubro, obedecendo aos calendários 

inerentes do próprio Orçamento do Estado. Por outro lado, e dada a situação financeira 

atual verificada em Portugal, deverão ser avaliados com bastante cuidado os montantes a 

solicitar pois a Cultura é um dos sectores do Estado português que apresenta menos 

recursos disponíveis. Neste âmbito foram pedidos apoios às seguintes entidades: 

Embaixada de Portugal em Moscovo e Instituto Camões. Ambos foram muito simpáticos e 

contactaram connosco num prazo muito curto. No entanto, ambos recusaram fornecer 

qualquer tipo de apoio (Cf. 87, 88).  

Foi igualmente contactada a Embaixada da Federação da Rússia na República 

Portuguesa, mas neste caso para solicitar apoio prático (ao nível dos vistos), mas, como o 

concerto foi cancelado, não se deu seguimento aos contactos inicialmente estabelecidos.  

Entrámos em contacto com o diretor do Centro da Língua e Cultura Portuguesas 

em Moscovo, Stanislav Mikush. Segundo o previsto, deveríamos receber apoio 

informativo e promocional para o nosso evento junto dos seus membros. Com o 

cancelamento do mesmo não foi possível desenvolver os  contactos.  

Setor privado: Ao nível do setor privado, as expectativas eram maiores, 

especialmente junto das empresas portuguesas que exportam para a Rússia e detêm 

representação comercial em Moscovo. Nesse sentido foram redigidas três diferentes 

propostas de patrocínio  que foram enviadas a várias empresas do sector: 

Pacote de Patrocinador Exclusivo – 14,000 EURO 

1. Mencionar o patrocinador durante os programas de televisão. 

2. Mencionar o texto do patrocinador  antes do concerto. 

3. Colocação de folheto do patrocinador nas mesas do clube. 

4. Difusão de publicidade comercial do patrocinador nos ecrãs do clube. 

5. Logótipo do patrocinador em cartazes e bilhetes.  

6. Logótipo nos discos do grupo que são vendidos antes do concerto.  

7. Organização de degustação dos produtos do patrocinador no clube  16 Tons 

antes do concerto (no caso de empresa ser do setor alimentar ou de bebidas).  

8. Colocação de um banner portátil (6x3 m) no clube, no dia do espetáculo.  
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Pacote de Patrocinador Principal – 7,000 EURO: 

1. Mencionar o texto do patrocinador principal antes do concerto.  

2. Colocação de folheto do patrocinador nas mesas do clube. 

3. Logótipo do patrocinador em cartazes e bilhetes. 

4. Organização de degustação dos produtos do patrocinador no clube 16 Tons 

antes do concerto (no caso de empresa ser do setor alimentar ou de bebidas).  

5. Colocação de um banner portátil (6x3 m) no clube, no dia do espetáculo.  

 

Pacote de Participante – 3,000 EURO: 

1. Colocação da impressão do patrocinador nas mesas do clube. 

2. Logótipo de folheto do patrocinador nas mesas do clube. 

3. Organização de degustação dos produtos do patrocinador no clube 16 Tons 

antes do concerto (no caso de empresa ser do setor alimentar ou de bebidas)..  

 

As condições e oportunidades de promoção propostas cobriam vários tipos de 

promoção, mas o fator principal e mais forte da nossa oferta residia na promoção da marca 

Cultura Portuguesa aliada às marcas dos produtores/empresas/negócios portugueses.  

Na pesquisa de parceiros, deparámo-nos com o Grupo PortoUnion201 que já havia 

convidado em 2013 a cantora de fado Mariza202 para atuar num jantar que foi organizado 

para promoção dos seus produtos. Este grupo reúne seis empresas portuguesas que 

produzem vários produtos: Lactogal Produtos Alimentares S.A. (produtos lácteos), Primor 

(carne de porco e derivados), José Maria da Fonseca (vinhos), Cerealis, Grupo Sovena 

(azeites), Vieira de Castro (bolachas, chocolates e amêndoas). 

Para além deste grupo empresarial, tentámos encontrar apoio financeiro através de 

conhecimentos pessoais junto de privados moscovitas (restaurantes, donos de vários 

empresas, donos de bares), mas sem grande sucesso. A maioria ofereceu-se a emprestar o 

valor necessário, mas recusaram investir nesse evento pois não encontravam benefício no 

mesmo.  

                                                 
201

 Site o ficial do Grupo PortoUnion. [Consult. 13.06.2013].  Disponível em WWW: <URL: 

http://www.portounion.com/>. 
202

 Artigos dedicados ao evento: Mariza canta em Moscovo. In Correio da manhã. 23.01.2013. [Consult. 

13.06.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/musica/mariza -

canta-em-moscovo>; Mariza atuou em Moscovo para apoiar exportação de produtos portugueses. In Made 

in Portugal. 16.02.2013. [Consult. 13.06.2013].  Disponível em WWW: 

<URL:http://musicamadeinportugal.blogspot.pt/2013/02/mariza-atuou-em-moscovo-para-apoiar.html> 

http://www.portounion.com/
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/musica/mariza-canta-em-moscovo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/musica/mariza-canta-em-moscovo
http://musicamadeinportugal.blogspot.pt/2013/02/mariza-atuou-em-moscovo-para-apoiar.html
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Podemos concluir que as razões principais do nosso insucesso em encontrar apoio 

em ambos os setores (público e privado) são: a crise financeira em Portugal, o facto  de o 

fado na Rússia ainda ser mal conhecido, e o facto de Custódio Castelo ainda não ser um 

artista reconhecido pelas empresas portuguesas contactadas, que por isso nele não 

investem. Nesse sentido parece-nos que uma oportunidade como esta, onde, da parte de 

promotores russos havia a abertura para receber um artista desconhecido, foi uma 

oportunidade perdida para a promoção deste projeto musical, não se conseguindo ter uma 

capacidade de adaptação às condições possíveis para a sua implementação.   
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Referência ao Clube 16 Tons como a 2ª melhor sala de concertos de Moscovo203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203

 Em  http://www.rollingstone.ru/articles/city/gallery/343-2.html. Consultado pela última vez a 13.06.2013.  

http://www.rollingstone.ru/articles/city/gallery/343-2.html
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Referência ao Clube 16 Tons como a 9ª melhor sala de concertos de Moscovo204 

 

  

                                                 
204

 Em http://fuzz-magazine.ru/magazine/2008/11-2008/4032-10-------. Consultado pela última vez a 

13.06.2013. 

http://fuzz-magazine.ru/magazine/2008/11-2008/4032-10-------
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Screen-shots da agenda do site de 16 Tons (Concerto Fado - Portugal) de Custódio 

Castelo. 
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Carta de confirmação do agendamento do concerto no Clube 16 Tons 
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Carta de confirmação de participação do grupo de Custódio Castelo em programa de 

Primeiro Canal Russo Evening Urgant, na 1TV
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Exemplo. Carta-proposta de parceria à empresa Vieira de Castro 
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Documento-proposta de parceria enviada às empresas portuguesas que exportam os 

seus produtos para a Rússia 

 

 

 

Ex. mos Senhores, 

 

 

É com grande prazer que anunciamos a 

presença, no próximo dia 26 de 

Maio, no famoso clube "16 Tons" em 

Moscovo, do guitarrista português 

Custódio Castelo e do seu grupo, 

acompanhados pela voz do fado.  

 

 

 

A escolha do local do concerto não é casual, pois o "16 Tons" é o mais antigo clube 

existente em Moscovo, que apresenta capacidade para 600 pessoas, sem, no entanto, 

perder o carácter intimista do seu ambiente.  

 

Apoio à divulgação deste evento: 

 

1. Apresentação do grupo no canal 1 de televisão russa no programa "Urgant da 

noite" (o formato de "Saturday night show").  

2. Participação do grupo do artista no show do canal de televisão "Dojd'. 

3. Publicidade realizada pelo clube "16 Tons". 

4. Publicidade realizada através da internet e das redes sociais. 

5. Além de membros da imprensa serão convidados para o evento os 

responsáveis pelas empresas de distribuição alimentar da região bem como 

os diretores das maiores redes comerciais.  
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Através de uma pareceria oferecemos-lhe uma oportunidade única para aumentar a 

divulgação da sua marca e as vendas dos seus produtos na Rússia.  

Com o Vosso contributo esta noite de fado pode transformar-se numa noite de 

apresentação da cultura portuguesa nas suas vertentes musical, enologia e 

gastronomia.  

 

A nossa proposta apresenta três tipologias de patrocínio para o evento, com os 

respetivos pacotes de serviços:  

 

Pacote de Patrocinador Exclusivo – 14,000 EURO: 

9. Mencionar o Patrocinador durante os programas de televisão.  

10. Mencionar o texto do Patrocinador principal antes do concerto. 

11. Colocação de folheto do Patrocinador nas mesas do clube. 

12. Radiodifusão da publicidade comercial do Patrocinador nas telas do clube. 

13. Logótipo do Patrocinador em cartazes e bilhetes.  

14. Logótipo nos discos do grupo que são vendidos antes do concerto. 

15. Organização de degustação dos produtos do Patrocinador no clube  "16 

Tons" antes do concerto. 

16. Colocação de um banner portátil (6x3 m) no clube, no dia do espetáculo.  

 

Pacote de Patrocinador Principal – 7,000 EURO:  

6. Mencionar o texto do Patrocinador principal antes do concerto. 

7. Colocação de folheto do Patrocinador nas mesas do clube. 

8. Logótipo do Patrocinador em cartazes e bilhetes. 

9. Organização de degustação dos produtos do Patrocinador no clube "16 Tons" 

antes do concerto. 

10. Colocação de um banner portátil (6x3 m) no clube, no dia do espetáculo . 

 

Pacote de Participante – 3,000 EURO:  

4. Colocação da impressão do Patrocinador nas mesas do clube. 
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5. Logótipo de folheto do Patrocinador nas mesas do clube. 

6. Organização de degustação dos produtos do Patrocinador no clube "16 Tons" 

antes do concerto. 

 

 

Agradecendo desde já a atenção dispensada.  

Estamos ao V/ inteiro dispor para qualquer esclarecimento adicional.  

 

 

  

Com os melhores cumprimentos, 

Alina Glazman 

"Bartilotti Produções" 

alinaglazman@gmail.com 

+351-912-930-222  

www.custodiocastelo.com 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:alinaglazman@gmail.com
tel:%2B351-912-930-222
http://www.custodiocastelo.com/
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Carta-resposta da empresa José Maria da Fonseca 
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Carta-resposta de Instituto Camões 
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Carta-resposta de Embaixada de Portugal em Moscovo 
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7.7 Tarefas não implementadas 

Infelizmente, várias tarefas planeadas para o presente estágio foram canceladas 

com o cancelamento do objecto principal do projeto – a realização de um concerto do 

artista Custódio Castelo em Moscovo.  Deste modo não foram implementadas as seguintes 

tarefas:  

- Tarefa nº 5 Desenvolvimento de campanha publicitária do artista Custódio 

Castelo na Rússia (Moscovo) englobando: 

a) Seleção e eventual contratação de agência de comunicação russa.  

b) Preparação de publicidade nas redes sociais e rádio. Na realidade, parcialmente 

foi “preparado o terreno” através da criação e desenvolvimento de grupos nas redes 

sociais.  

c) Distribuição discográfica do CD Inventus no mercado russo através do contacto 

com a distribuidora mundial do artista Custódio Castelo  - ARS MUSIC. Esta tarefa 

poderia ter sido concretizada apenas no caso de realização de um concerto de artista 

em Moscovo, pois, como referiu Carlos Bartilotti, essa editora pode abrir vendas de 

CD’s  num país ou numa cidade onde um seu representado vai atuar.  

- Tarefa 6 alínea c): Preparação da apresentação de Custódio Castelo ao vivo na 

Rússia: Procura de um parceiro e produtor cultural russo de forma a assegurar a 

efetiva realização do evento.  

- Tarefa 7: Elaboração de um questionário ou um modelo de entrevista a realizar 

junto do público que iria assistir ao concerto de Custódio Castelo. 

- Tarefa 8: Realização de um concerto de Custódio Castelo. 

-Tarefa 9: Avaliação do sucesso/insucesso do concerto do artista Custódio 

Castelo e determinação de parte mais bem sucedida da campanha publicitária.   

Processamento dos resultados das entrevistas realizadas ao público que 

participaria no concerto.  

  



O desenvolvimento das relações culturais entre Portugal e a Rússia. 
     Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção de um artista português no mercado musical russo.  
 

92 
 

7.8 Documento de boas-práticas: conselhos para a preparação/realização de 

um projeto promocional na Rússia (promoção de artista/s portugues/es na Rússia).  

 

Etapas a realizar em Portugal: 

1. Antes de mais, é muito útil preparar uma análise aprofundada do projeto. O 

método de análise SWOT permite avaliar qualquer tipo de empresas ou projetos, tendo um 

enquadramento limitado que facilita a implementação de análise. Nesta etapa deve ser 

preparada uma concretização sobre as possibilidades e recursos que o projeto apresenta. 

Assím, ao fim da primeira etapa os promotores ou artistas devem:  

- entender os pontos fortes e fracos do seu projeto;  

- preparar um plano de melhoramentos caso se revele necessário;  

- concretizar os recursos financeiros que são disponibilizados para a ação de 

promoção do seu projeto na Rússia.  

- avaliar se o projeto detém um número suficiente de material promocional de boa 

qualidade para o início de promoção (gravações – vídeos e audio, fotografias).  

2. Em segundo lugar deve ser feita uma avaliação dos gastos necessários para a 

implementação de uma deslocação do/s artista/s à Rússia, incluíndo: bilhetes de avião, 

visas, hotel, despesas pessoais, cachet. Sendo depois imprescindivel comparar as despesas 

previstas com os recursos financeiros que foram disponibilizados para o projeto, de forma 

a concluir se existe ou não autonomia financeira para a sua concretização.  

3. Um ponto igualmente importante é o estudo e avaliação da situação do mercado 

musical russo à data em que se preve implementar o projeto. Se o promotor/músico não 

tem recursos para encomendar um documento deste tipo a uma empresa especializada, é 

necessário usar todas as fontes possíveis em português e inglês que se encontram 

disponíveis na internet. Para tal recomenda-se o uso das seguintes  palavras-chave: Rússia, 

mercado musical russo, relações luso-russas, etc.  

4. Encontrar a possibilidade de adaptação ao mercado russo da documentação 

informativa e promocional sobre o/os artista/s, o que significa realizar não apenas uma 

tradução para russo, mas prever a adaptação dos conteúdos ao contexto cultural russo.  



O desenvolvimento das relações culturais entre Portugal e a Rússia. 
     Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção de um artista português no mercado musical russo.  
 

93 
 

5. Criação e desenvolvimento de páginas em russo sobre o/s artista/s nas redes 

sociais: internacional (facebook.com) e russa (vk.com). Como o Russo não é uma língua 

muito difundida em Portugal o que torna dificil o acesso a estes meios de divulgação, 

apresenta-se no Anexo IV “ Contactos úteis em Portugal e em Moscovo” uma lista de de 

tradutores autorizados pela Secção Consular da Embaixada da Rússia na República 

Portuguesa.  

6. Apoio à internacionalização. Pesquisa de apoio nos sectores público (p.ex. 

Instituto Camões, Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Embaixada da 

Federação da Rússia na República Portuguesa, Embaixada de Portugal em Moscovo) e 

privado (empresas portuguesas que exportam os seus produtos para a Rússia). Se o projeto 

de promoção não tem autonomia financeira, este é o passo princípal para a sua produção. 

Os apoios devem ser ped idos com antecedência, devendo dar-se especial atenção ao fato 

que as instituições públicas fecham o seu planeamento orçamental em inícios de outubro 

(de acordo com o calendário do Orçamento de Estado), pelo que os pedidos devem dar 

entrada até essa data.  

7. Procurar agências musicais russas e enviar- lhes o respetivo material 

promocional (incluíndo os links das páginas em russo nas redes sociais). A  assinatura de 

um contrato de agenciamento poderá facilitar todo o processo de promoção no país.  

 

Etapas a realizar na Rússia: 

Se não foi possivel assinar um contrato de agênciamento com nenhuma agência 

russa, será necessário realizar os seguintes os passos “no local”, o que será uma alternativa 

difícil sem o conhecimento na língua. É recomendável encontrar uma pessoa “adequada” 

em Portugal que fale Russo e que possa ajudar a realizar os seguintes passos da campanha 

promocional: 

1. Seleção de/das sala/s de concerto na Rússia. Nota: as salas com capacidade 

menor são mais fáceis para contratação. No nosso trabalho  apresentamos em Anexo II uma 

amostra de salas existentes em Moscovo. Pode ser preparada uma lista semelhante sobre 

outra cidade de país, usando na pesquisa na internet as seguintes palavras-chave: sala de 

concerto (rus. “концертный зал”), clube (rus. “клуб”), palco de concertos (rus.  
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“концертная площадка”) + nome de cidade (p.ex. “em Kaliningrad” «rus. <в 

Калининграде>»). 

2. Preparação de publicidade nas redes sociais e na rádio.  

3. Distribuição discográfica do trabalho que se pretendo promover no mercado  

russo.  
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8. Notas para uma conclusão 

 

Em termos gerais, e no âmbito em que este estágio foi desenvolvido – curso de 

Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação, - podemos  considerar que 

ao longo de séculos as relações culturais entre a Rússia e Portugal foram ténues mas 

existiram e, como demonstra a História, a presença portuguesa fez parte dos círculos 

culturais russos, sobretudo através do “engenho e arte” de algumas personagens que 

arriscaram a viagem até esse país distante ou que conseguiram, através do eco das suas 

obras, lá chegar.  

Continuamos ainda acreditar que a nossa escolha no género musical do fado e no 

guitarrista Custódio Castelo era certa. Como tentámos demonstrar no capítulo IV, 

encontram-se semelhanças entre o fado português e o romance russo, géneros que  

despertam sentimentos e tratam temas próximos entre si, exemplo dessas afinidades 

revelou-se o triunfo obtido por Amália Rodrigues na sua tournée pela União Soviética em 

1969. Neste sentido pareceu-nos que o fado e em particular a música de Custódio Castelo 

poderia alcançar um grande sucesso na Rússia.  

Queremos ainda sublinhar que Moscovo, tal como outras grandes cidades do 

mundo detentoras de vida cultural ativa mas muito competitiva, não se revela um lugar de 

fácil começo para músicos desconhecidos. Apesar do dinheiro e dos contatos pessoais no 

mundo artístico poderem servir como bons “ajudantes” num processo de promoção 

artística, não podemos substimar o alto nível de professionalismo e qualidade exigido ao 

“produto” musical para que este conquiste a popularidade entre o público, seja este russo 

ou de qualquer outra nacionalidade.   

O nosso projeto tinha uma grande possibilidade de sucesso. Acreditamos nisso 

porque, devido aos nossos contactos no mundo artístico moscovita, conseguimos chegar a 

um nível muito alto de promoção musical – traduzido no convite de um dos mais populares 

programas de televisão do Primeiro Canal russo, e num acordo para apresentação do 

concerto com um dos clubes musicais mais populares e ativos em Moscovo – 16 Tones. É 

assim que constantamos que, na ausência de contactos e sem patrocínio financeiro, um 

grupo nacional ou estrangeiro poderá encontrar vários obstáculos na realização de seu 

caminho à popularidade.  
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Lamentamos o insucesso do presente projeto de estágio, no entanto queremos 

salientar que em nossa opinião “o pacote” de promoção conseguido no âmbito deste 

trabalho (divulgação nos media, redes sociais e apresentação de concerto) poderia ter sido 

uma excelente forma de divulgação do artísta mas, e sobretudo, da cultura portuguesa na 

Rússia, assumindo-se como um contributo para desenvolvimento de relações culturais 

entre Portugal e a Rússia. Acreditamos que é possível fomentar ligações ricas entre os dois 

países, onde a cultura assume um papel fundamental para o estreitamento de laços fortes.  

Gostaria de acreditar que este trabalho possa resultar numa possibilidade de 

alavancagem para outros artistas portugueses de promoção na Rússia e que não se 

reduzisse apenas a um caso de estudo que não teve sucesso. Todavia acreditamos que o 

presente trabalho  deve ser visto como um documento, que inclui informações úteis e a 

nossa própria experiência adquirida durante o estágio na empresa Bartilotti Produções. Na 

Rússia existe um ditado popular: “É melhor aprender com os erros dos outros do que errar 

para aprender”. Esperamos que a nossa experiência ajude futuramente promotores e artistas 

portugueses a entrar no mercado musical russo sem repetir os nossos mesmos erros.  
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As razões da escolha 

 

Nasci em São Petersburgo, na Rússia e fiz os meus primeiros anos de escola em 

Israel. Voltei a São Petersburgo onde, ao fim de cinco anos na Universidade Judaica, me 

licenciei em Filologia e Semiótica. Atualmente, estou a viver em Portugal e frequento a 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto o Mestrado em História, Relações 

Internacionais e Cooperação (MHRIC). Apesar dos últimos anos ter trabalhado na área do 

Judaísmo, com o ingresso no curso de MHRIC os meus interesses mudaram de orientação. 

Neste momento considero bastante atrativa a área do desenvolvimento das relações culturais 

entre Portugal e a Rússia.  

Como disse anteriormente, nos últimos anos vivi na Rússia, em São Petersburgo. 

No país, o mercado da música tem grande participação de vários países diferentes, mas 

Portugal ocupa um dos últimos lugares nessa lista. Quando cheguei a Portugal, descobri que 

é um país muito diferente, com uma cultura muito própria, rica, diversificada e que inclui 

vários tipos da música folclórica. Infelizmente e por várias razões, na Rússia o mercado da 

música apresenta um pequeno número de artistas portugueses e como tal, não pode ser 

comparado com o grau da presença dos artistas estrangeiros de vários países, entre os quais, 

EUA, França, Itália. Assim, poucas pessoas na Rússia conhecem a história, os intérpretes e 

grande qualidade da música portuguesa.  

Por outro lado, eu tenho uma vasta carteira de contactos e conhecimentos no mundo 

artístico não só em São Petersburgo, como também em Moscovo, bem como a oportunidade 

de fazer novos. Tudo isto contribui para o meu interesse no desenvolvimento das relações 

culturais entre Portugal e a Rússia.  
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A empresa Bartilotti Produções. Descrição geral205 

 

A empresa Bartilotti Produções é uma produtora cultural cuja missão consiste: 

1. Angariação e promoção de artistas nacionais, bem como a realização de concertos de  nível 

nacional e internacional; 

2. Management - gestão de carreira artística; 

3. Produção e programação do Festival de Músicas do Mundo OLLIN KAN, culturas em 

resistências; 

4. Produção de eventos culturais e animações;  

5. Edição discográfica.  

A Bartilotti Produções foi criada em 2000 por Carlos Bartilotti. É uma 

microempresa onde trabalham em permanência entre 1 a 3 pessoas. Sempre que é necessário 

contrata um número maior de especialistas dependendo das suas prioridades. A estagiária irá 

desenvolver o seu estágio no Departamento Comercial (Booking internacional) da própria 

empresa.  

Dada a dimensão da empresa e do número reduzido de funcionários, o supervisor da 

estagiária será o diretor da empresa - Carlos Bartilotti. Assim, ao longo do estágio, o trabalho 

da estagiária irá ficar dependente do seu orientador externo.  

A empresa participa em Festivais, Feiras e Mercados Mundiais desde 2004, 

nomeadamente: Strictly Mundial Folk Alliance Conference (Montreal), Mercat de Música 

Viva de Vic (Catalunha), Mercado Cultural del Caribe (Colombia), Folkelarm (Oslo), 

Africités (Dakar), Festival Ollin Kan México (Cidade do México), Le Festival sur le Niger 

(Mali), etc.  

Um dos  maiores projetos da empresa é a promoção musical do guitarrista Custódio 

Castelo. Hoje o artista apresenta a guitarra portuguesa a nível internacional (Israel, Suécia, 

França, México, etc.). No entanto, o artista ainda não entrou para o mercado russo da 

música. E o ojetivo principal da parte prática do presente estágio é internacionalização do 

guitarrista Custódio Castelo na Federação Russa.  

 

 

                                                 
205 

Os dados pelo este capítulo são levados do local ofícial da empresa Bartilotti Produções 

http://www.bart ilotti.com/ (Consultado pela última vez em 13.01.2013), bem como da entrevista da autora com 

o diretor da empresa Carlos Bartilotti.  
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As fases do projeto 

Durante o estágio de 400 horas a estagiária deve executar as seguintes tarefas:  

1. Usando o método de análise SWOT206, preparar uma avaliação da situação 

atual na empresa Bartilotti Produções e, dentro dela, do projeto de promoção musical 

ao nível internacional do artista Custódio Castelo. A presente análise vai ajudar-nos a 

identificar os pontos fortes e fracos do projeto e preparar estratégias para os melhorar.  

2. Preparação de avaliação da situação no mercado russo da música de ponto 

de vista dos artistas estrangeiros (no caso de Moscovo). Este documento pretende ajudar a 

obter respostas para a maioria das questões emergentes dos artistas músicos estrangeiros, que 

querem em algum modo estabelecer relações culturais com a Rússia. O objetivo principal 

desta avaliação será descrever as especificidades do mercado russo da música. Como ao 

longo do presente estágio irei percorrer todas as etapas da entrada dum artista estrangeiro 

para o mercado russo da música, procurei distribuir esta tarefa pelos quatro meses de 

duração do estágio. Assim, o documento final irá incluir a experiência própria da estagiária 

durante a realização do seu projeto.  

3. Adaptação ao mercado russo da documentação informativa sobre o artista 

Custódio Castelo. Até ao momento, a empresa não tem quaisquer materiais promocionais 

em russo. Para entrar no mercado russo, o acesso às informações sobre o artista em russo é 

um dos fatores de sucesso essenciais. Um passo importante para a implementação desta 

tarefa é  realizar uma entrevista/ reunião com o próprio artista.  

4. Criação e desenvolvimento em russo de duas páginas do artista nas redes 

sociais: internacional (facebook.com) e russa (vk.com). As redes sociais são hoje a área 

mais importante para adquirir informação e entregá- la aos leitores. Tal como em Portugal, as 

redes sociais na Rússia são um local muito popular de conhecimento com novos artistas. 

Assim, esperamos que o desenvolvimento das páginas do Custódio Castelo nas redes sociais 

em russo possam ajudar a chamar a atenção do público russo para a música do artista.  

5. Desenvolvimento de campanha publicitária do artista Custódio Castelo na 

Rússia (Moscovo) englobando: 

a)Seleção e contratação de agência de comunicação russa.  

b) Preparação de publicidade nas redes sociais e rádio.  

                                                 
206

 O termo SWOT é u ma sig la oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_SWOT (Consultado pela última vez em 12.01.2013).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Análise_SWOT
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c)Distribuição discográfica do CD Inventus no mercado russo através do contacto com a 

distribuidora mundial do artista Custódio Castelo  - ARS MUSIC. 

6. Preparação da apresentação de Custódio Castelo ao vivo na Rússia: 

a) Seleção de/das sala/s de concerto na Rússia.  

b) Apoio à internacionalização. Pesquisa de apoio do sector público (Instituto Camões, 

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Embaixada da Federação da Rússia na 

República Portuguesa, Embaixada de Portugal em Moscovo) e privado (as empresas 

portuguesas  que exportam os seus produtos para a Rússia).  

c)Procura dum parceiro/produtor cultural russo – de forma a assegurar a responsabilidade do 

evento.  

7. Elaboração de um questionário ou um modelo de entrevista com o público 

que irá assistir ao concerto do Custódio Castelo. Um dos indicadores principais do 

sucesso/insucesso do concerto será o número de bilhetes vendidos. No entanto, para 

avaliação de qualidade do concerto, bem como para a determinação de parte mais bem 

sucedida da campanha publicitária devemos recolher a opinião da assistência que irá ao 

concerto. Dependendo do sítio e formato do concerto, decidiremos se realizar inquéritos ou 

entrevistas entre o público.   

8. Realização de um concerto do artista Custódio Castelo na Rússia, Moscovo.   

9. Avaliação do sucesso/insucesso do concerto do artista Custódio Castelo e 

determinação de parte mais sucedida da campanha publicitária.  O processamento dos 

resultados das entrevistas com o público do concerto (ponto 7).  

10. Elaboração do relatório de estágio.  

Os pontos 3 a 6 da lista anterior são as tarefas que normalmente decorrem no 

funcionamento da empresa Bartilotti Produções, enquanto os pontos um, dois, sete e nove 

são um novo contributo específico do trabalho a desenvolver pela estagiária. Realização do 

ponto dois da lista é o objetivo principal da parte científica do presente estágio.  

Os produtos finais do presente estágio serão: um documento-análise SWOT; um 

documento-análise do mercado russo da música; uma brochura sobre o artista em russo; duas 

páginas na internet das redes sociais em russo; um questionário de entrevistas; os resultados 

de processamento das informações obtidas durante as entrevistas; realização dum concerto 

do artista Custódio Castelo em Moscovo.  
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Para realização do presente estágio a empresa Bartilotti Produções irá fornecer à 

estagiária um local de trabalho no seu escritório, acesso à Internet e à rede fixa.  

  

Duração e enquadramento do estágio 

O presente estágio terá a duração total de 400 horas. A data de início do estágio será 

no dia 4 de fevereiro de 2013 e o fim está previsto para o dia 29 de maio de 2013.  

Seguem abaixo os quadros que ilustram a distribuição horária e a calendarização do 

período de estágio.  

 

HORÁRIO 

04 de fevereiro de 2012 a 24 de maio de 2012 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08:30      

09:00      

09:30      

10:00 Estágio Estágio Estágio Estágio Estágio 

10:30      

11:00      

11:30      

12:00      

12:30      

13:00      

13:30      

14:00 Estágio Estágio Estágio Estágio Estágio 

14:30      

15:00      

15:30      

16:00      

16:30      

17:00      

17:30      

18:00      

18:30      

19:00      

19:30      

20:00      

TOTAL 

HORAS 
5H 5H 5H 5H 5H 

Quadro 1. Carga horária semanal  
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CALENDARIZAÇÃO 
(400 horas) 

MÊS 1 

FEVEREIRO 

Semana 1 04-02-2013 / 08-02-2013 

Semana 2 11-02-2013 / 15-02-2013 

Semana 3 18-02-2013 / 22-02-2013 

Semana 4 25-02-2013 / 01-03-2013 

MÊS 2 

MARÇO 

Semana 5 04-03-2013 / 08-03-2013 

Semana 6 11-03-2013 / 15-03-2013 

Semana 7 18-03-2013 / 22-03-2013 

Semana 8 25-03-2013 / 29-03-2013 

 

MÊS 3 

ABRIL 

Semana 9 01-04-2013 / 05-04-2013 

Semana 10 08-04-2013 / 12-04-2013 

Semana 11 15-04-2013 / 19-04-2013 

Semana 12 22-04-2013 / 26-04-2013 

MÊS 4 

MAIO 

Semana 13 29-04-2013 / 03-05-2013 

Semana 14 06-05-2013 / 10-05-2013 

Semana 15 13-05-2013 / 17-05-2013 

Semana 16 20-05-2013 / 24-05-2013 

Semana 17 27-05-2013 / 29-05-2013 

 Quadro 2. Calendarização mensal 

 

 

 

Carga horária semanal: 25 horas.  

Total de semanas de estágio: 16 + 1  (inclui feriados).  

Feriados: 29-03-2013 (Sexta Feira Santa); 31-03-2013 (domingo,  

Páscoa); 25-04-2013 (quinta-feira, Dia da Liberdade); 01-05-2013 (quarta-feira, Dia do 
Trabalhador). 

Quadro 3. Informações complementares. 
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Cronograma 

 

Cronograma das atividades a desempenhar durante o período de estágio 

Tarefas / Fases 

do Estágio 

Meses 

Fevereiro Março Abril Maio 

1ª tarefa   X  

2ª tarefa X X X X 

3ª tarefa  X   

4ª tarefa  X   

5ª tarefa   X X 

6ª tarefa X X   

7ª tarefa   X  

8ª tarefa    X 

9ª tarefa    X 

10ª tarefa X X X X 
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ANEXO II . Lista de salas de concerto em Moscovo
207

 

 

Arenas desportivas que são utilizadas para concertos  

 

“Luzhniki” Arena 

Desportiva Grande 
78 360 http://www.luzhniki.ru 

Lizhnetskaya 

Naberezhnaya 

24Телефоны  

+7(495)637-0468, 

+7(495)637-0339 

e-mail 

sport@luzhniki.ru 

Arena Desportiva 

“SK Olimpiyskiy” 

Estádio Indoor 

35 000 http://www.olimpik.ru 

Olimpiyskit Prospekt, 

nº16/1 

Tel: +7(495)786-3117, 

+7(495)786-3350 

E-mail: 

adv@olimpik.ru 

 

Arena Desportiva 

“SK Olimpiyskiy” 

Sala “Sever” 

7 000 http://www.olimpik.ru 

Olimpiyskit Prospekt, 

nº16/1 

Tel: +7 (495) 786-3333, 

+7 (495) 786-3300 

E-mail: pr@olimpik.ru 

 

“Luzhniki” Arena 6 700 http://www.luzhniki.ru Lizhnetskaya 

                                                 
207

 Fontes: http://www.timeout.ru/music/list/ ; 

http://moscow.ru/ru/guide/entertainment/entertainment/concert_halls/ ;  

http://www.yell.ru/moscow/top/kontsertnye-zaly/ ;  

http://www.yp.ru/msk/search/text/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0

%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B ;  

http://teatr.cultureclub.ru/firms/198.html ;  

http://www.intermedia.ru/handbook/?limit=0&page=1&s%5Bline%5D=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%

86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB&s%5Bcountry

_id%5D=16&s%5Bcity_id%5D=211&s%5Bact_cat_id%5D=0&s%5Bsearch_area%5D=4&s%5Bonly_lives%

5D=1 .  

http://www.luzhniki.ru/index.php/224
mailto:sport@luzhniki.ru
http://www.olimpik.ru/
mailto:adv@olimpik.ru
http://www.olimpik.ru/
mailto:pr@olimpik.ru
http://www.luzhniki.ru/index.php/224
http://www.timeout.ru/music/list/
http://moscow.ru/ru/guide/entertainment/entertainment/concert_halls/
http://www.yell.ru/moscow/top/kontsertnye-zaly/
http://www.yp.ru/msk/search/text/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://www.yp.ru/msk/search/text/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://teatr.cultureclub.ru/firms/198.html
http://www.intermedia.ru/handbook/?limit=0&page=1&s%5Bline%5D=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB&s%5Bcountry_id%5D=16&s%5Bcity_id%5D=211&s%5Bact_cat_id%5D=0&s%5Bsearch_area%5D=4&s%5Bonly_lives%5D=1
http://www.intermedia.ru/handbook/?limit=0&page=1&s%5Bline%5D=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB&s%5Bcountry_id%5D=16&s%5Bcity_id%5D=211&s%5Bact_cat_id%5D=0&s%5Bsearch_area%5D=4&s%5Bonly_lives%5D=1
http://www.intermedia.ru/handbook/?limit=0&page=1&s%5Bline%5D=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB&s%5Bcountry_id%5D=16&s%5Bcity_id%5D=211&s%5Bact_cat_id%5D=0&s%5Bsearch_area%5D=4&s%5Bonly_lives%5D=1
http://www.intermedia.ru/handbook/?limit=0&page=1&s%5Bline%5D=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB&s%5Bcountry_id%5D=16&s%5Bcity_id%5D=211&s%5Bact_cat_id%5D=0&s%5Bsearch_area%5D=4&s%5Bonly_lives%5D=1
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Desportiva Pequena Naberezhnaya 24, 3. 

Tel: +7(495) 637-0438, 

+7(495) 201-0207 

Fax: +7(495) 956-6253 

E-mail: luz@mos.ru 

 

 

Clubes de dança e concertos 

 

Clube 

“Stadium Live” 

 

8 500 http://www.stadium-live.ru 

Leningradsky Prospekt, nº 

80/17 

Tel: +7(499)654-0601, 

+7(495)540-5540 

Clube “Arena 

Moscow” 
4 500 

http://www.arenamoscow.r

u 

Leningradskiy Prospekt, nº 

31, edif. 4 

Tel:  +7(495) 940-6755, 

+7(985) 774-2292 

E-mail: 

club@arenagroup.ru , 

el@arenagroup.ru 

Clube “Pipl” 1 800 http://www.piplclub.ru 

Rua Derbenevskaya, nº 20, 

edif. 10 

Tel: +7(495)518-7972, 

+7(495)500-7992, 

+7(926)208-0804, 

+7(965)307-1396 

E-mail: 

piplmoscow@gmail.com , 

nnnico@mail.ru , 

superreva@gmail.com 

Tele-Club 1 500 http://www.tele-club.ru 
Rua Kariernaya, 16 

Tel: +7(912) 609-4444 

mailto:luz@mos.ru
http://www.stadium-live.ru/
http://www.arenamoscow.ru/
http://www.arenamoscow.ru/
http://www.piplclub.ru/
http://www.tele-club.ru/
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E-mail: 

kassa@tele-club.ru 

Clube  “Plan B” 1 000 
http://www.planbclub.ru/ar

ticles/6/7 

Rua Sovietskoy Armii, nº 

7 

Tel: +7(495) 760-2004 

E-mail: 

info@planbclub.ru 

Clube musical 

“B2” 
700 http://eng.b2club.ru/ 

Rua Bolshaya Sadovaya 

nº8. 

Tel: +7(495) 650-9909, 

+7(495) 650-9918 

E-mail 

info@b2club.ru 

Clube “16 Tons” 600 http://www.16tons.ru/ 

Rua Presnensky Val, nº 

6/1 

Tel: +7(499) 253-1550, 

+7(499) 253-5300 

E-mail: 

promo@minkult.com 

Clube “Music 

Town” 
600 

http://www.musictownclub

.com 

Rua Sadovaya-

Chernogruazskaya, nº 8/2  

Tel: +7(495)937-5419 

E-mail: 

info@musictownclub.ru 

Clube “Ikra” 600 http://www.nobullshit.ru 

Rua Kazakova, 8А 

Tel: +7(495) 778-5651 

Fax: +7(495) 778-5651 

 

Club “Chinese 

Pilot Jao Da” 
300 

http://msk.jao-

da.ru/english 

Rua Lubyansky Proezd, nº 

25 

Tel: +7(495) 623-2896, 

+7(495) 624-5611 

http://www.planbclub.ru/articles/6/7
http://www.planbclub.ru/articles/6/7
http://eng.b2club.ru/
http://www.16tons.ru/
http://www.musictownclub.com/index.php?page=about
http://www.musictownclub.com/index.php?page=about
http://www.nobullshit.ru/
Tel:+7(495)
http://msk.jao-da.ru/english
http://msk.jao-da.ru/english
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E-mail: 

letchik@jao-da.ru 

Clube “Alma-

Mater” 

270 

(2 salas) 
http://almamaterclub.ru/ 

Taganskaya Ploshad, nº 

12/5 

Tel:  +7(495) 649-5007 

E-mail: 

al-ma.art@ya.ru 

Jazz club “Soyuz 

Kompozitorov” 
150 http://eng.ucclub.ru/ 

Briussov Pereulok,  nº 

8/10,  2. 

Tel: +7(495)629-6563 

E-mail: 

unioncomposers@mail.ru 

Clube “Duma” 100 http://clubduma.ru/ 

Rua Mokhovaya, nº 11, 

edif. 3В 

Tel: +7(495)692-1119 

E-mail: 

hello@clubduma.ru , 

duma@clubduma.ru 

 

 

 Salas de concerto 

 

  

Sala de concerto 

“GCKZ Rossiya” 
7500 

http://www.rossia-hall.ru 

 

Rua Luzhniki, nº24, edif. 2 

(Arena Desportiva 

“Luzhniki”) 

Tel: 

+7(495)637-0065, 

+7(495)637-0056 

+7(495)637-0635 

E-mail: 

info@rossia-hall.ru , 

http://almamaterclub.ru/
http://eng.ucclub.ru/
http://clubduma.ru/
http://www.rossia-hall.ru/
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madmin@rossia-hall.ru 

Crocus City Hall 7500 
http://www.crocus-

hall.ru/en/ 

Centro de Exposoção 

“Crocus Ecspo”, pavilhão   

nº3 

Tel: +7(495)223-4020 

E-mail: 

info@crocus-hall.com 

Grande Sala de 

concerto 

“Izmaylovo” 

1000 
http://www.zalizmailovo.r

u 

Ismaylovskoye Shosse, nº 

71-E  

Tel: +7(495)580-6540 , 

+7(499)166-6521  

E-mail: 

kkzizmailovo@tlh.ru 

Sala de concerto 

“Barvikha Luxury 

Village” 

1000 
http://www.barvikhaconcer

thall.ru 

8º km de Estrada Rublevo-

Uspenskoe 

Tel: +7(495)980-6816, 

+7(495)772-0965 

E-mail: 

kgalustyan@mercury.ru 

Sala de concerto 

Palácio das Artes 

da Infância 

1000 
http://www.mgdvorec.ru/a

bout/places/concerthall 

Rua Kosygina, nº17   

Tel: +7 (495) 939-8353, 

+7 (495) 959-9954,  

+7 (495) 939-1450 

E-mail: 

mail@dvorec-online.ru 

 

Grande sala de 

concerto e de 

teatro 

“Salut” 

710 http://dksalut.ru 

Rua Svobody, 37 

Tel: +7(495) 497-0400, 

+7(495) 492-6121 

E-mail: 

dksalut@mail.ru 

Sala de concerto 

“Moskvorechie” 
700 http://www.dk-moskvor.ru 

Kashirskoye Shosse, nº52 

Tel: +7(495)324-7325  

http://www.crocus-hall.ru/en/
http://www.crocus-hall.ru/en/
http://www.zalizmailovo.ru/
http://www.zalizmailovo.ru/
http://www.barvikhaconcerthall.ru/
http://www.barvikhaconcerthall.ru/
http://www.mgdvorec.ru/about/places/concerthall
http://www.mgdvorec.ru/about/places/concerthall
http://dksalut.ru/
http://www.dk-moskvor.ru/
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 Fax: +7(495)324-3514 

E-mail: 

dk-moskvor@yandex.ru 

Sala de concerto 

“Borodino-Hall”  
600 

http://borodino-

hotel.com/ru/restorany- i-

bary/borodino-holl.html 

Rua Rusakovskaya, nº 

13/5 

Tel: +7(495)987-3305, 

+7(495)981-9515 

Fax: +7(495)987-3310 

E-mail: 

akurulova@borodinohall.r

u 

Sala de concerto 

“Alexandrovsky” 
520 

http://www.ensemble-

aleksandrova.ru/halls/konz

alAlexandrovsky  , 

http://www.alexandrov-

hall.narod.ru 

 

Zemledelchesky Pereulok, 

nº 20 

Tel:  +7(910)425-1853, 

+7(916)535-7645, 

+7(915)417-8005 

E-mail: 

ansambl@bk.ru , 

alexandrov-

hall@yandex.ru 

Sala de concerto 

do Centro Cultural 

da Ucrânia 

350 http://www.ukrcenter.org 

Rua Arbat, nº9/1  

Tel: +7(495)737-8831 

Fax: +7(495)691-7070 

E-mail: 

ukrcenter_info@mail.ru 

Sala de concerto 

“Samoliot” 

 

300 
http://www.samolet-

bouling.ru 

Rua Presnensky Val, 

nº14/1 

Tel:  +7(495)234-1818,  

Fax:  +7(495)253-6340 

E-mail:  

artotdel@samolet-

bowling.ru , 

http://borodino-hotel.com/ru/restorany-i-bary/borodino-holl.html
http://borodino-hotel.com/ru/restorany-i-bary/borodino-holl.html
http://borodino-hotel.com/ru/restorany-i-bary/borodino-holl.html
http://www.ensemble-aleksandrova.ru/halls/konzalAlexandrovsky
http://www.ensemble-aleksandrova.ru/halls/konzalAlexandrovsky
http://www.ensemble-aleksandrova.ru/halls/konzalAlexandrovsky
http://www.alexandrov-hall.narod.ru/
http://www.alexandrov-hall.narod.ru/
http://www.ukrcenter.org/
http://www.samolet-bouling.ru/
http://www.samolet-bouling.ru/
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promo@samolet-

bowling.ru 

Sala de concerto 

“ЦДЖ” (CTJ) 

 

200 http://www.domjour.ru 

Nikitskiy Bulvar, nº 8a 

Tel: +7(495)691–0987, 

+7(495)695–6797 

E-mail: 

domjour@dk.ru , 

6972086@domjour.ru 

 

Espaço de eventos 

“Atrium” em 

Kolomenskoe 

150 
http://www.mgomz.ru 

 

Prospekt Andropova, nº 39  

Tel: +7(499)612-1155 

E-mail: 

mto-mgomz@yandex.ru 

Diretora do programação 

de sector musical – 

Bieloziorova Natalia 

Iurievna (+7(499)614-20-

92). 

Sala de concerto 

“GCKZ Rossiya” 
7500 

http://www.rossia-hall.ru 

 

Rua Luzhniki, nº24, edif. 2 

(Arena Desportiva 

“Luzhniki”) 

Tel: 

+7(495)637-0065, 

+7(495)637-0056 

+7(495)637-0635 

E-mail: 

info@rossia-hall.ru , 

madmin@rossia-hall.ru 

Crocus City Hall 7500 
http://www.crocus-

hall.ru/en/ 

Centro de Exposoção 

“Crocus Ecspo”, pavilhão   

nº3 

Tel: +7(495)223-4020 

http://www.domjour.ru/
http://www.mgomz.ru/
http://www.rossia-hall.ru/
http://www.crocus-hall.ru/en/
http://www.crocus-hall.ru/en/
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E-mail: 

info@crocus-hall.com 

Grande Sala de 

concerto 

“Izmaylovo” 

1000 
http://www.zalizmailovo.r

u 

Ismaylovskoye Shosse, nº 

71-E  

Tel: +7(495)580-6540 , 

+7(499)166-6521  

E-mail: 

kkzizmailovo@tlh.ru 

Sala de concerto 

“Barvikha Luxury 

Village” 

1000 
http://www.barvikhaconcer

thall.ru 

8º km de Estrada Rublevo-

Uspenskoe 

Tel: +7(495)980-6816, 

+7(495)772-0965 

E-mail: 

kgalustyan@mercury.ru 

Sala de concerto 

Palácio das Artes 

da Infância 

1000 
http://www.mgdvorec.ru/a

bout/places/concerthall 

Rua Kosygina, nº17   

Tel: +7 (495) 939-8353, 

+7 (495) 959-9954,  

+7 (495) 939-1450 

E-mail: 

mail@dvorec-online.ru 

 
 

Salas de música clássica 

 

A Casa da Música 

de Moscovo/ 

MOSCOW 

INTERNATIONAL 

PERFORMING 

ARTS CENTER 

Sala 

Svetlanovsk

y – 1734; 

Sala 

Kamerniy -

573; Sala de 

teatro -530 

http://www.mmdm.ru 

Kosmodamianskaya 

naberezhnaya, nº 52-8 

Tel: +7(495)730-1852, 

+7(495)730-1011, 

+7(495)730-7393 

Fax: +7(495)730-0019 

E-mail:info@mmdm.ru 

 

Sala de concerto de 1505 http://meloman.ru?id=19 Triumfalnaya plochad’, 

http://www.zalizmailovo.ru/
http://www.zalizmailovo.ru/
http://www.barvikhaconcerthall.ru/
http://www.barvikhaconcerthall.ru/
http://www.mgdvorec.ru/about/places/concerthall
http://www.mgdvorec.ru/about/places/concerthall
http://www.mmdm.ru/
http://meloman.ru/?id=19
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Tchaykovsky 4/31 

Tel: +7(495)699-36-81 

E-mail: 

filarmony@mail.ru 

info@philharmonia.ru 

Sala de concerto do 

Centro de Pavel 

Slobodkin 

600 
http://www.center-

slobodkina.ru 

Rua Arbat, nº  48 

Tel: +7(499) 241-62-26, 

+7(499) 241-65-88 

E-mail: 

mtcc@yandex.ru 

Sala de concerto 

“Orquestrion” 
480 

http://www.rno.ru/rus/sea

son_77.html 

Rua Garibaldi, nº19  

Tel: +7(495)504-0781 , 

+7(495)504-0785, 

+7(495)504-0784 

Sala de concerto da 

Academia Russa da 

Música Gnesin 

432 
http://www.gnesin-

academy.ru 

Maliy Rjevsky pereylok, 

nº1 

Tel: +7(495)690-2422 

E-mail: 

mailbox@gnesin-

academy.ru , 

ramkgo@mail.ru 

Sala de concerto 

Gnesin na rua 

Povarskaya 

320 
http://www.gnesin.ru/kon

certy/bolshoi_zal 

Rua Povarskaya, 38 

Tel: +7 (495) 691-3086 

e-mail 

gmu@gnesin.ru 

Sala de concerto 

Museu de Pushkin 
250 

http://www.pushkinmuse

um.ru/ 

Rua Prechistenka, 12/2 

Tel: +7(495)637-26-31, 

+7(495)637-26-36, 

+7(495)637-56-74, 

+7(495)637-73-39 

Fax: +7(495)637-26-36, 

+7(495)637-26-31 

http://www.center-slobodkina.ru/
http://www.center-slobodkina.ru/
http://www.rno.ru/rus/season_77.html
http://www.rno.ru/rus/season_77.html
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.gnesin.ru/koncerty/bolshoi_zal
http://www.gnesin.ru/koncerty/bolshoi_zal
http://www.pushkinmuseum.ru/museum_center.htm
http://www.pushkinmuseum.ru/museum_center.htm
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E-mail: 

pushkin@comcor.ru 

Sala de concerto de 

Escola Central da 

Música (ЦМШ – Ce 

eM Sha) 

238 http://cmsmoscow.ru/en/ 

Rua Maliy Kislovsky 

pereulok, nº4/5 

Tel: +7(495)691-0724, 

+7(495)695-3090 

Fax: +7(495)691-0724 

E-mail 

cmsh.priem@mail.ru 

 

Sala de concerto de 

“Academic Music 

College 

of the Moscow State 

Tchaikovsky 

Conservatory” 

130 

http://www.amkmgk.ru/

main/concerts/halls/conce

rt-hall-college/ 

Merzlyakovsky pereylok, 

11 

Tel:+7 (495) 691-0554, 

+7 (495) 690-4386 

Fax: +7 (495) 691-0554, 

+7 (495) 690-4386 

E-mail: 

info@amkmgk.ru 

Sala de concerto de 

Casa-Museu de 

Tcvetayeva 

100 
http://www.dommuseum.

ru 

Borisoglebsky pereulok, 

nº6/1 

Tel: +7(495)695-35-43, 

+7(495)697-53-69 

Fax: +7(495)697-32-80 

E-mail: 

dommuseum@mail.ru 

A Casa da Música 

de Moscovo/ 

MOSCOW 

INTERNATIONAL 

PERFORMING 

ARTS CENTER 

Sala 

Svetlanovsk

y – 1734; 

Sala 

Kamerniy -

573; Sala de 

teatro -530 

http://www.mmdm.ru 

Kosmodamianskaya 

naberezhnaya, nº 52-8 

Tel: +7(495)730-1852, 

+7(495)730-1011, 

+7(495)730-7393 

Fax: +7(495)730-0019 

E-mail:info@mmdm.ru 

 

http://cmsmoscow.ru/en/
http://www.amkmgk.ru/main/concerts/halls/concert-hall-college/
http://www.amkmgk.ru/main/concerts/halls/concert-hall-college/
http://www.amkmgk.ru/main/concerts/halls/concert-hall-college/
http://www.dommuseum.ru/
http://www.dommuseum.ru/
http://www.mmdm.ru/


O desenvolvimento das relações culturais entre Portugal e a Rússia. 
     Estágio na empresa Bartilotti Produções. Promoção de um artista português no mercado musical russo.  
 

128 
 

 
Salas de concerto de Casas de Cultura  

 

Sala de concerto de 

Casa de Cultura 

“Onejskiy” 

300 
http://www.dk-

o.ru/info.html 

Rua Flotskaya, 25 

Tel: +7(495)454-4444 

Fax: +7(495)453-0190 

E-mail: dk-o@mail.ru 

Sala de concerto de 

Casa de Cultura 

“Severnote 

Chertanovo” 

 

200 http://www.dkcherta.ru 

Sumskoy proyezd, 5G 

Tel: +7 (495) 319-7031 , 

+7 (495) 318-6074 

E-mail: domsech@mail.ru 

Sala de concerto de 

Casa de Cultura 

“Alie Parusa” 

200 http://dk-alyeparusa.ru 

Rua Svobody, nº91  

Tel: +7(499)496-6563 

E-mail: 

alyeparusa@mail.ru 

Sala de concerto de 

Casa de Cultura 

“Astrum” 

150 http://www.astrum-club.ru 

Prasa Pobedy, nº 1А 

Tel:  +7(499)148-1742, 

+7(499)148-5432 

  

http://www.dk-o.ru/info.html
http://www.dk-o.ru/info.html
http://www.dkcherta.ru/
http://dk-alyeparusa.ru/
http://www.astrum-club.ru/
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ANEXO III. Lista de agências musicais em Moscovo 

 

Nome 
Géneros de 

música 
Contactos 

Centro de Produção 

“Black Star Inc.” 

Hip-Hop, Pop, 

R'n'B, Jazz, Neo-

Soul, House. 

Web: http://www.black-star.ru/ 

E-mail: pashu@black-star.ru 
E-mail para mandar a sua música: 
artists@black-star.ru 

Moscovo, Rua Vtoroy Verkhniy 
Mikhaylovsliy proezd, nº 9/1. 

Centro de Produção 

do Maxim Fadeev 
Pop 

Web: http://www.max-fadeev.ru 

Tel: +7(495) 545-53-73 
E-mail: office.fadeev@gmail.com 
Moscovo, Rua Novodanilovskaya 

Naberezhnaya, nº 4ª 

Centro de Produção 

do Igor Matvienko 
Pop 

Web: http://www.matvey.ru/ 
Tel: +7(495) 925-23-05 

E-mail: demo@matvey.ru 

Centro de Produção 

“SAV Production” 

Todos tipos de 

música 

Web: http://www.savpro.ru/ 
Tel: +7 (495) 287-01-09 
E-mail: info@gela.tv 

Organização de concertos e tornées: 
info@gela.tv 

Endereço: 123242, Moscovo, Rua 
Drujinnikovskaya nº 15. 

Centro de Produção 

“PK Monolit” 

Todos tipos de 

música 

Web: 

http://www.pkmonolit.ru/english.php 
Tel: +7 (495) 510-22-55 
E-mail: pkmonolit@mail.ru 

Moscovo, Rua Chetvertaya 
Novodanilovskaya Naberezhnaya, nº 4ª, 

piso 7. 

 

  

http://www.black-star.ru/
mailto:pashu@black-star.ru
mailto:artists@black-star.ru
http://www.max-fadeev.ru/
mailto:office.fadeev@gmail.com
http://www.matvey.ru/
mailto:demo@matvey.ru
http://www.savpro.ru/
http://www.pkmonolit.ru/english.php
mailto:pkmonolit@mail.ru
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ANEXO IV.  Lista de contactos úteis em Portugal e em Moscovo 

 

Embaixada da Federação Russa na República Portuguesa. Lisboa. 

Local de internet oficial http://www.embrussia.ru/  

Secção Consular: 

Rua Visconde de Santarém, 57,  

1000-286 Lisboa 

Tel.: +351 21 846 44 76 

Fax: +351 21 847 93 27 

e-mail: consul@embrussia.ru 

Horário: Segunda, Quarta, Quinta e Sexta- feira - 09h45 às 12h45 

 

Consulado Honorário no Porto 

Cônsul Honorário António Fernando Couto dos Santos  

Avenida da Boavista, 1203-5/8° 

4100-130 Porto 

Horário de atendimento: 

Terça e quinta-feira das 14h00 até 18h00  

quarta- feira das 09h30 até 13h00.  

Tel./Fax: 226 068516 

E-mail: consuladorussia@sapo.pt 

 

Consulado Honorário em Faro  

Cônsul Honorário Mário Graça Pereira  

Rua Dr. Cândido Guerreiro, 43-2ºD 

8000-318 Faro 

Horário de atendimento:  14:30 – 19:00 

Tel./fax 289-048-120 

Ou 

Rua das Perdizes, 284/1ºc  

2750-704 CASCAIS 

Fax 214-820-212 

Telemóvel: 933-427-150 

E-mail: newmaster.pt@gmail.com 

 

Embaixada da República Portuguesa na Federação Russa, Moscovo 

Site oficial http://www.secomunidades.pt/web/moscovo  

Botanitchesky Per. 1  

129010 Moscovo  

Rússia 

Horário de Atendimento: 

http://www.embrussia.ru/
mailto:consuladorussia@sapo.pt
mailto:newmaster.pt@gmail.com
http://www.secomunidades.pt/web/moscovo
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De Segunda à Sexta- feira, 9:45-13:00  

Tel: 007-495-981-34-14 

Tel: 007-495- 981-34-10 

E-mail: scptrus@moscovo.dgaccp.pt  

 

 

Ministério de Cultura e Comunicação de Massa da Federação Russa, Moscovo 

7 Kitaigorodsky proezd, Edificio 2  

109074 Moscovo 

Tel: 007-495-625-11-95 

Fax: 007-495-628-17-91 

E-mail: apd@mkmk.ru  

 

Federativos Serviços de Alfândega da Rússia 

Consultas: 007-495-449-72-05, 007-495-449-83-83 

Alfândega de aeroporto Sheremetyevo: 007-495-578-21-20, 007-495-578-14-30 

Alfândega de aeroporto Domodedovo: 007-495-787-29-80 

Alfândega de aeroporto Vnukovo: 007-495-736-90-62 

http://www.customs.ru  

 

Centro da língua e cultura portuguesas, Moscovo 

Local da internet ofícial http://portugues.ru/  

Tel: 007-495-641-71-01 

E-mail: info@portugues.ru 

 

 

Lista de tradutores autorizados pela Secção Consular da Rússia na República 

Portuguesa208: 

 

Nome Telefone Morada Zona 

Elena Ukrainskaya 919 233 905 Rua dos Açores, 16A, Lisboa  Lisboa 

Olga Shkel 964 722 984 

Galina Fontes 919 133 955  Lisboa Cascais 

Estoril 

Valeria Sherstneva 969 256 339 Avenida da Boavista, No. 1203-

5/8°, Porto 

Porto 

Maria Muratova 968 813 401 Urb. Telhas Verdes, Lote 2, Albufeira, 

                                                 
208

 [Consult. 26.09.2013].  Disponível em WWW: <URL:http://www.consul.embrussia.ru/pt/content/23>. 
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Fracção BJ, 8200-321, Areias S. 

João, Albufeira 

Algarve 

Elena Oulazova 21 314 74 05 

96 420 40 73 

Agência de Viagens “Lusitana Sol 

- Office Turístico da Rússia, Lda” 

Calçada de Arroios, 66 A, Lisboa  

Lisboa 

 


