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Tinha vindo de uma jornada 
de cinco dias com tempera-
turas entre os 30 e os 55 ºC, 
numa estrada mal-amanhada 
com asfalto derretido, sem 
sombra, num deserto imenso, 
cerca de 500 quilómetros de 
fronteira a fronteira, do Irão 
ao Uzbequistão. Pedalava 
das cinco horas da manhã ao 
meio-dia e descansava até às 
oito da noite, altura em que 
recomeçava a pedalar até às 
duas, hora em que me deita-
va e descansava cerca de três horas. O 
pior? Não ter água para beber, por isso, 
atravessar a fronteira do Turquemenis-
tão para o Uzbequistão foi uma lufada 
de ‘água fresca’.

O Uzbequistão permitia-me uma estadia 
de 30 dias e, por essa mesma razão, jun-
tando à quantidade de água para beber 
que havia, parecia ter chegado ao paraíso. 
Depois disso, voltei quase uma mão-cheia 
de vezes.

Da Rota da Seda à religião
O Uzbequistão é um país totalmente 
desconhecido pelo comum dos mortais 
e não será um tão enorme chamariz como 
o Machu Picchu, no Peru; Angkor Wat, 
no Camboja; ou o Taj Mahal, na Índia, 
mas se considerarmos que três das mais 
importantes cidades da Rota da Seda se 

encontram no país, aí a estória, ou mesmo 
a História, já muda de figura. Mas não é só 
a Rota da Seda – também a dos Escravos 
e das Especiarias passam por aqui – que 
faz as delícias de quem viaja para este 
país. Aqui encontramos também a ori-
gem da religião monoteísta mais antiga 
do mundo: o zoroastrismo; a maior cidade 
da Ásia Central – Tashkent; uma arqui-
tetura monumental de influência persa 
em todas as suas mesquitas, apesar de o 
país ser sunita, com o auge a 
acontecer na praça do Rajas-
tão em Samarcanda; por outro 
lado, é ao percorrer o país que 
os edifícios nos saltam à vista, 
desta vez de origem soviética, 
com a chamada arquitetura 
brutalista a tomar conta de 
teatros, hotéis, apartamentos, 
mercados e até circos. É aqui 

Uzbequistão
No caminho

das grandes rotas
Cheguei ao Uzbequistão pela primeira 
vez depois de ter pedalado quase oito mil 
quilómetros a partir de Portugal. Atravessar  
a fronteira do Turquemenistão, o país anterior, 
para o Uzbequistão, foi como uma lufada  
de ar fresco ou, melhor, de água fresca. 
por Rafael Polónia*
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Com escala 
em Istambul a 
partir de Lisboa 
ou do Porto, 
os voos da 
Turkish Airlines 
começam nos 
600€, podendo 
ir até aos 900€, 
dependendo  
da época que  
se escolhe.
A Landescape 
organiza duas 
vezes por ano 
viagens ao 
Uzbequistão.  
A próxima é de 
28 de setembro 
a 7 de outubro e 
inclui alojamento 
com pequeno-
-almoço, 
transportes, 
todas as 
entradas  
e atividades 
do programa e 
acompanhamento 
do líder Rafael 
Polónia.  
Preço: 1150€. 
Saiba mais em 
landescape.pt

Como ir

A melhor altura 
para visitar o país 
é em abril, maio 
e de fim  
de setembro 
até outubro

A NECRÓPOLE SHAH-I-ZINDA, 
EM SAMARCANDA

MADRAÇA KUKELDASH,  
EM TASHKENT

ARTESANATO 
EM CERÂMICA
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que encontramos também o Corão – o 
livro sagrado do Islão – mais antigo do 
mundo e um museu que rivaliza com os 
melhores do planeta, numa cidade onde 
só existem dois hotéis. Assinalo ainda 
um mar inexistente, a maior catástrofe 
ambiental do século XX, e a história de 
um dos maiores homens da guerra que o 
universo já conheceu. 

Roteiro clássico
Foi, sem sombra de dúvidas, o país com 
as ruas, mercados e espaços públicos mais 
limpos onde estive até hoje. É dos Esta-
dos onde melhor nos recebem, mais nos 
sorriem, menos tentam enganar-nos mais 
tentam ajudar-nos e onde o viajante se 
sente mais seguro. A comida é, talvez, a 
parte mais pobre do país, não porque não 
tenham uma cultura gastronómica forte, 
mas porque a União Soviética, além da 
religião, da literatura, da arquitetura, da 
cultura, destruiu também a gastronomia. 

Pensar num roteiro para o Uzbequistão 
faz-me acreditar que existe uma série in-
findável de trajetos, dependendo do que 
se procura: História, trekking, montanha, 
aldeias perdidas, deserto... Por essa mes-
ma razão, parto para um trajeto clássico 
que será certamente aquilo que a maioria 
das pessoas procura. Chegando e partin-
do de Tashkent, a imensa capital do país, 
seguimos para Samarcanda, com um des-
vio a Shakhrisabz, partindo, depois, para 
Bucara e, logo de seguida, para Khiva, 
numa longa estrada que sobe quase até 
à região autónoma do Caracalpaquistão, 
onde acabará a viagem, não sem antes ter-
mos uma visão do fim do mundo e de um 
museu que alberga mais de 90 mil obras. 

Tashkent, a capital
A gigante capital do país é a maior ci-
dade da Ásia Central e é puramente so-

viética, por causa 
do terramoto de 
1966. Apesar de 
ter feito poucas 
vítimas, esta ca-
tástrofe deitou-a 
abaixo quase na 
totalidade, tendo 
sido reconstruída 
avenida a avenida. 
Foi desenhada para 
se usar transportes 
e não para se andar 
a pé, apesar dos 
infinitos espaços 
verdes, mercados 
e museus. O pior 
é que para se atravessar as estradas, na 
parte ‘desenhada’ da cidade, tem de se 
caminhar quase sempre um quilómetro 
e fazê-lo por túneis subterrâneos. A ar-
quitetura brutalista feita de fontes lumi-
nosas e de largas avenidas é intercalada 
por parques aquáticos, estátuas de Timur, 
rotundas gigantes, novos restaurantes da 
moda, feiras de velharias, jardins e até 
karaokes.

Samarcanda e a arquitetura
É, sem sombra para dúvida, um colos-
so da arquitetura religiosa. Algumas das 
edificações mais importantes da História 
encontram-se aqui. A praça do Rajastão, 
com as suas duas madraças e a mesquita, 
o complexo de mausoléus Shah-i-Zinda 
ou aquela que foi a maior mesquita do 
mundo antes do terramoto nos finais do 
século XIX que a destruiu, Bibi Khanym. 
Todo o centro histórico está incluído na 
lista de Património Mundial da UNESCO. 
Samarcanda foi, porém, remodelada, e o 
facto de pelo meio se terem construído es-
tradas e outros monumentos mais moder-
nos faz com que a cidade tenha perdido 

um pouco do seu encanto ou 
talvez a minha expectativa fos-
se demasiado alta. Mea culpa!

Shakhrisabz, a terra 
de Timur
A uns 80 km a sul, a cidade 
onde nasceu aquele que é o 
maior orgulho do povo uzbe-
que – a imagem persegue-nos 
por todo o lado –, talvez o 
maior guerreiro que a História 

já viu, mas também o mais chacinador de 
todos: Tamerlão (conhecido por Timur, O 
Coxo), que foi responsável por ter feito de-
saparecer quase um quinto da população 
mundial, cerca de 17 milhões de pessoas. 
Descendente de uma família de pastores, 
de origem turco-mongol, Timur começou 
a construir nesta cidade aquele que é con-
siderado um magnífico complexo de mes-
quitas, madraças, jardins, banhos e um 
arco de entrada no Palácio Real com 50 
metros de altura e 22,5 metros de largura, 
complexo este que a UNESCO inclui na 
sua longa lista.

Bucara e o Islão 
De regresso a Samarcanda, partimos 
numa viagem de três horas para Bucara: 
a pérola do Islão. É, das cidades incluí-
das na lista da UNESCO no país, aquela 
que sofre mais com o turismo e, na minha 
opinião, apesar dos diversos locais de re-
levância histórica, a menos interessante. 
Imponente, mas renovada ao ponto de 
acharmos que a cidade foi construída ‘on-
tem’, tem, nos seus mais de 140 edifícios 
de interesse cultural, dois dias completos 

Onde ficar
São muitos os hotéis  
à escolha nas diversas 
cidades, de pequenas guest 
houses familiares a hotéis 
de 5 estrelas. Para uma 
estadia confortável e com 
higiene, sugiro o Gulnara, em 
Tashkent, e o Hotel Tilyakori, 
em Samarcanda (ambos 
a partir de 32€); e o Hotel 
Sukhrob Barzu, em Bucara; 
e o Kala, em Khiva (os dois 
desde 34€).

MAUSOLÉU DORUS-SAODAT,  
EM SHAKHRISABZ
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de visita. O bazar é também 
uma atração, com os seus arcos 
que nos protegem do sol inten-
so e os diversos vendedores 
que nos seduzem com tape-
çarias, artesanato, cerâmica 
e especiarias. Há também os 
banhos públicos, para homens 
e mulheres, em locais afasta-
dos do centro – as mulheres 
que não caiam na tentação de 
irem aos banhos mistos que a 
‘coisa’ não corre bem. Nunca a 
visita à cidade ficaria completa 
sem apreciar, ao pôr do sol, o 
enorme e majestoso Minare-
te Kalyan que, aquando da 
invasão da cidade por Gengis Khan, foi 
o único edifício que aquele quis manter, 
de tão impressionante que era e é.

Nukus e a arte
Numa longa estrada para norte – o com-
boio ainda lá chega, mas de maneira mui-
to lenta – chegamos a Khiva, a verdadeira 
‘cereja no topo do bolo’ desta viagem! Mas 
já lá vamos. Antes disso, mais a norte ain-
da, há a região do Caracalpaquistão, uma 
região autónoma no país.

Nukus seria uma cidade perdida na His-
tória, não fosse um conhecido artista russo 

de seu nome Igor Savitsky tê-la escolhido 
para colocar a salvo mais de 90 mil obras 
de artistas, primeiro, da Ásia Central, pos-
teriormente, da escola uzbeque de pintura 
e, de seguida, obras de artistas avant-garde 
que o império soviético queria eliminar, só 
porque não respeitavam a política propa-
gandista e gráfica requerida. Hoje, estão 
reunidas no Museu de Arte. Além disso, foi 
responsável pela manutenção da cultura do 
povo da região, recolhendo roupas, joalharia, 
artesanato, tapeçaria e um sem-número de 
artefactos que fez com que hoje se conheça 
a cultura do povo do Caracalpaquistão. 

Mar Aral 
A três horas de estrada, situa-se um mar 
inexistente. O mar de Aral foi o quarto 
maior do mundo, com uma superfície 
de 68 000 metros quadrados, dos quais 
resta apenas dez por cento. À entrada da 
cidade, o símbolo da mesma mostra-nos 
um peixe a saltar da água, mas, quando 
nos acercamos da marginal – apesar de ao 
lado termos fotografias que nos mostram a 
água salgada nos anos 60 –, o que vemos é 
um deserto com barcos encalhados que ali 
foram colocados para nos mostrar que um 
inteiro mar, pode desaparecer. Hoje, para 
se chegar ao ‘mar’ temos de percorrer mais 
de 130 quilómetros deserto adentro. O des-
vio de dois rios para alimentar os campos 
de algodão na era soviética fez com que o 
Aral desaparecesse, sendo considerado o 
maior desastre ambiental do século XX.

Regresso a Khiva
A pequena cidade de Khiva, marcada pela 
cruel Rota dos Escravos, é um museu a céu 
aberto. Foi também a primeira cidade do 
Uzbequistão a ser integrada na lista da 
UNESCO, em 1990. O seu complexo de 
muralhas, os seus palácios históricos, mina-
retes trabalhados e de um azul infinito, as 
mesquitas, os mausoléus, os mercados, as 
madraças, as praças, tudo parece ter sido 
pensado para ser perfeito. Nem o turismo 
me afeta. Tudo me encanta e as diversas 
esplanadas no seu centro histórico propor-
cionam um contemplar único da cidade, 
desde que o sol nasce até que se põe. 

A comida é 
a parte mais 
pobre do país. 
O cordeiro 
é o animal 
predileto 
e, por isso, 
está em 
quase todos 
os pratos, 
seja em 
espetadas, 
empadas, 
sopas, kebabs 
e arroz. Para 
nos salvar 
de tanto 
cordeiro, 
temos 
restaurantes 
como  
o Minzifa, 
em Bucara, 
que mistura 
a pouca 
gastronomia 
uzbeque 
com pratos 
de influência 
ocidental  
e de onde os 
vegetarianos 
não vão 
querer sair. 
No resto 
do país, 
há sempre 
saladas  
e empadas 
para cortar 
um pouco o 
intenso sabor 
do cordeiro.

Onde comer

SAMSAS DE CARNE

DANÇA TRADICIONAL 
UZBEQUE

MAR ARAL

BARCOS NO DESERTO  
ONDE EXISTIU O  MAR ARAL
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