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Istambul
A minha

GETTY IMAGES *FUNDADOR E LIDER DE VIAGENS DA LANDESCAPE (LANDESCAPE.PT)

A cidade que se desdobra  
em duas partes para o mundo  
é um território para se viver  
e não para se ver!
por Rafael Polónia



O interior da mesquita 
Rüstem Paşa, umas das 
mais bonitas da cidade

Os bazares  
de Istambul 
são uma 
perdição
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QQuando uma placa na estrada 
me dá as boas-vindas, entro 
na primeira loja que me apa-
rece e saco do bolso um papel 
atabalhoado com o nome de 
uma rua difícil de soletrar, lo-
cal onde havia de ficar nessa 
primeira noite na cidade. Ao 
olhar para o papel com olhos 
de quem já pouco vê, é-me 
arremessado um “é sempre 
em frente, nesta estrada, até 
chegar ao mar” e à minha per-
gunta, tentando decifrar em 
quantos quilómetros se tradu-
zia a distância até ao mar, é-me 
atirada para a minha tremenda 
ignorância, uma resposta que 
me revelou que de Istambul 
nada sabia: “Uns 40 quilóme-
tros!”

Foi assim a primeira vez que 
cheguei a Istambul depois de 
quase seis meses a pedalar a 
partir de Ovar e de ter passado 
por um quarto do Velho Conti-

nente. A ‘estrada dos 40 quiló-
metros’ foi das mais perigosas 
que percorri até hoje, com via-
turas enfurecidas numa luta 
contra o tempo, numa cidade 
onde o tempo é mesmo sinóni-
mo de dinheiro. Para mim, che-
gar ali era ver metade da mi-
nha viagem terminada, já que a 
minha ideia era também fazer 
o regresso a Portugal. Como o 
cliché afirma, uma viagem não 
faz sentido sem um regresso.

Dos lugares comuns 
aos desconhecidos
E, foi assim que, anos mais tar-
de, voltei a Istambul, desta fei-
ta de avião, pronto a explorar 
aquela que viria a ser uma das 
minhas cidades fetiche. Aquela 
que talvez mais me cansou a 
percorrer, mais me demorou 
a descobrir, mais luta me deu 
na aprendizagem da História 
– de tão rica e milenar que é 

–, onde mais amigos fiz e mais 
tempo passei no ano que se se-
guiu. Voltei a Istambul com a 
certeza de que seria um lugar 
sempre presente em mim a 
partir daquele momento, um 
lugar ao qual voltaria uma e 
outra vez sem me cansar. 

Pelos lugares comuns toda a 
gente passa: é a milenar Hagia 
Sophia, a mesquita Azul – de 
seu nome Sultanhamet – o 
grande bazar e o pequeno que 
é também egípcio. Desce-se à 
cisterna da Basílica, sobe-se 
à torre Gálata e atravessa-se 
a ponte com o mesmo nome, 
onde os pescadores atiram a 
linha continuamente como se 
dali nunca tivessem saído. Vi-
sita-se o palácio Topkapi que 
olha o Bósforo e de onde se 
pode ver, do outro lado, um 
outro continente. São já raros 
os que passam na ‘Pequena 
Sophia’, de seu nome romano 

Igreja de São Jorge e São Baco, 
na Rüstem Paşa – para mim 
uma das mesquitas mais bo-
nitas da cidade – e que termi-
nam a sua estadia, percorrendo 
parte da Istiklal, a enorme rua 
que liga à praça Taksim e onde 
nos sentimos em casa, já que 
são tantas as lojas comuns. 
Menos ainda são aqueles que 
viajam até à colina Çamlıca, a 
maior elevação da cidade, para 
ter uma visão geral da gigan-
te metrópole, e que descem 
pelo ‘lado de lá’ da mesquita 
Süleymaniye, que dá para um 
dos bairros mais degradados, 
casa dos ciganos turcos, onde 
ainda se pode ver uma arqui-
tetura puramente otomana ou 
que visitam a Igreja Búlgara, 
construída apenas numa se-
mana.

Existem ainda aqueles lu-
gares que dizemos só nossos, 
porque, apesar de muitas ve-
zes ficarem em sítios turísti-
cos, são poucos os turistas que 
lá chegam ou os descobrem. 
Ou aqueles que as amizades 
feitas nos levam a descobrir, 
porque nenhum mapa as apon-
ta, nenhum livro as revela. E 
é assim que se descobre um 
país. A maioria das vezes sem 
querer, tropeçando nos acasos, 
nos momentos, nas coincidên-
cias, nas amizades, nos becos 
que nos surgem porque não 
seguimos nada a 
não ser todo o tem-
po do mundo para 
explorar, como 
aquele ponto que 

sabia existir e que ‘procurei’, 
durante quatro anos, até se 
revelar no topo de uma pe-
quena empresa familiar de 
dois empregados apenas, que 
montavam torneiras. Baten-
do à porta sempre fechada, eis 
que a grande metrópole se es-
tende a 360º até a nossa vista 
perder o alcance.

História sem fim
Nunca uma cidade foi atraves-
sada e conquistada por tantos 
imperadores, tantos reis, tan-
tos sultões. Nunca uma cida-
de se desdobrou tanto para os 
dois lados do mundo: o euro-
peu e o asiático. Nunca uma 
cidade viu tanto acontecer, 
ser palco de tantas revoltas, 
tantas mudanças políticas, 
tantas transformações. Nunca 
será possível ver Istambul em 
dois dias, nem em cinco, nem 
sequer num mês. É uma urbe 
que se estende por mais de 70 
quilómetros, que projeta para 
o céu o maior museu ao ar li-
vre do mundo, que revela uma 
das maiores ondas de streetart 
do mundo, é um local para se 
viver e não para se ver.

Nas minhas viagens a Istam-
bul, escolho sempre alojamen-
tos diferentes. Julgo que das 
mais de 15 vezes que estive 
na cidade nunca repeti um 
único. Tudo porque acredito 

ONDE 
DORMIR
ALPHONSE HOTEL
A 500 metros 
das principais 
atrações da 
cidade, é um hotel 
com muito boas 
condições. Tem 
um bom pequeno-
-almoço, casas 
de câmbio e um 
mercado local 
mesmo ao lado. 
Preço:  
a partir de 50€. 
alphonsehotel.
com

DEDEM BOUTIQUE 
HOTEL
Mais barato  
do que a primeira 
opção, está 
perto de vários 
restaurantes, lojas 
e a 500 metros 
da zona mais 
turística.
Preço: A partir de 
30€. boutiquede-
demhotel.com

A Turkish Airlines 
voa diariamente  
e sem escalas  
do Porto ou 
Lisboa para 
Istambul a 
partir de 220€. 
A Landescape 
organiza grupos 
de viagem,  
de quatro  
a dez pessoas. 
As próximas 
acontecem  
de 25 de abril  
a 1 de maio,  
e de 1 a 7 de 
novembro de 
2019 e custam 
450€ (incluem 
alojamento, 
pequeno- 
-almoço, várias 
entradas em 
monumentos e 
acompanhamento 
do líder da 
Landescape). 
Saiba mais em: 
landescape.pt

Como ir

que só assim uma viagem faz 
sentido: se de todas as vezes 
me revelar novos transportes, 
novos caminhos, novos res-
taurantes, caras novas, bairros 
novos, experiências de como 
chegar a um mesmo lugar de 
outra maneira. Não faz para 
mim qualquer sentido fazer 
um visto em países ou cida-
des. Há sempre que deixar 
alguma coisa para ver, para 
que em nós seja encontrada 
mais uma razão para voltar. 

No momento em que se 
faz amigos, os monumentos 
deixam de ter um significado 
maior e passa-se a olhar para 
os locais como nossos. É nessa 
altura que começamos a olhar 
os telhados, as pequenas rue-
las, as lojas, onde ainda não se 
fala mais do que o turco,  que 
começamos a descobrir as cru-
zes penduradas nas paredes, 
as sinagogas de porta cerradas 
e, mesmo ao lado, um moder-
no coffee lab, onde podemos 
fazer um teste aos cafés vin-

Nunca uma cidade se desdobrou 
tanto para os dois lados do 
mundo: o europeu e o asiático
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KEM CIMA A ponte 
de Gálata, o paraíso 
para quem gosta 
de comida de rua; 
as especiarias são 
dos tesouros de 
Instambul 
À ESQ O simit  
(pão) e o Grande 
Bazar da cidade

mãos cansadas que apertam 
as çiğ köfte (uma espécie de 
almôndegas cruas), os peque-
nos pratos em metal que nos 
preparam os kanafeh (doce 
feito com massa e queijo), as 
melhores lentilhas amarelas 
servidas em çorba (sopa) com 
limão espremido, as pastas de 
legumes e especiarias que nos 
chegam à mesa com o pão ain-
da a fumegar, o chá de maçã 
à sombra daqueles arcos com 
pequenas lojas de artesãos e 
o divinal sahlep que nos faz 
lembrar a nossa aletria, mas 
de forma líquida. Não pode-
remos sair, porém, sem provar 
o famoso simit (pão em forma 
de rosca) que se acumula às 
dezenas como uma pilha na 
cabeça dos vendedores que os 
apregoam pelas ruas. Istambul 
é, também, feito de sabores!

Para terminar uma viagem 
nesta infinita metrópole, nada 
melhor do que um banho turco.  
Mas, longe das largas dezenas 
de euros que se paga para duas 
horas de massagem, sauna e 
esfoliação nos Banhos de 

dos de outras rotas. Pelo meio, 
prove uma baclava e continue 
a apreciar a cidade. As casas 
pintam-se de arco-íris e, rua 
acima, descobre-se um dos 
edifícios mais impressionan-
tes, todo ele em tijolo, de uma 
dimensão anormal que nos faz 
desentender como foi ele ali 
parar. À volta, muitas igrejas, 
todas elas de ‘bater à porta’ e 
um azul imenso lá ao fundo, 
no mar que rasga a cidade em 
dois e a que deram o nome de 
Corno de Ouro. Reza uma das 
histórias que, no momento em 
que os muçulmanos entraram 
em Constantinopla, os católi-
cos atiraram todo o ouro para 
dentro de água, refletindo a 
riqueza num dourado imenso.

Cidade de sabores
Mas não é só de ver que se vive 
em Istambul, mas também de 
palato. Pelas ruas existe uma 
série de espaços, alguns dos 
quais feitos a pensar no turis-
mo de grupos, com pessoas 
que são contratadas para ‘co-
zinhar e dançar’ como o ‘anti-
gamente’ e que me soa sempre 
a muito falso. Porém, deixando 
para trás estes artificialismos, 
conseguimos descobrir as 

A primeira 
opção passa 
pelos pequenos 
restaurantes  
de rua que 
vendem kebabs, 
çiğ köfte, batatas 
recheadas  
e saladas. Esta  
é, na verdade,  
a opção mais em 
conta  
e que melhor nos 
servirá. Na ponte 
Gálata, existe 
uma série de 
restaurantes que 
vendem, na sua 
maioria, peixe. 
Se for para 
experimentar 
algo mesmo 
local, junte-se 
às dezenas 
de locais que 
petiscam 
as famosas 
sanduíches  
de peixe frito!

Onde 
comer

Sultanahmet. Por toda a ci-
dade, encontra outros lugares 
para ter a experiência com-
pleta, procure lá para cima, 
quase a chegar às muralhas 
que circundavam a cidade. A 
sua beleza arquitetónica não 
se equipara aos do centro, 
pois são mais pensados para 
os locais, mas dão-nos uma 
‘boa tareia’ por bem menos!  
De regresso ao centro, pare 
num café para provar uma 
bebida que não agrada a gre-
gos e troianos, a boza, acom-
panhada por uma mão-cheia 
de grão-de-bico torrado e, por 
fim, descemos até ao Bósforo, 
para um último olhar sobre 
Constantinopla!
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