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DESTINOS
DESTINATIONS

Singapura

P asseando pelas ruas de Singapura, um país do tamanho de 
70 mil campos de futebol no Sudeste Asiático, até é possível 

imaginar que estamos em Londres, não fossem os 30 graus centígrados o 
ano inteiro. As casas e catedrais de arquitectura vitoriana e neogótica estão 
por todo o lado e até um relógio semelhante ao Big Ben desponta no centro 
da ilha. Críquete é o desporto mais popular, autocarros de dois andares e 
adolescentes vestindo a última moda circulam por toda parte e até o metro 
é semelhante: os avisos, inclusive, são dados somente em inglês, uma das 
línguas oficiais.

QUANDO IR

A temperatura média do país é de 30 graus em qualquer época do 
ano, já que fica 136 Km a norte do Equador. Dezembro e Janeiro são os 
meses mais frescos e húmidos e Julho é o mais seco. A época alta dá-se 
no Ramadão, mês sagrado para o Islão, que começa entre Novembro e 
Janeiro, quando os muçulmanos voltam para as suas familias. Durante 
o Ano Novo chinês, entre Março e Abril, o país também recebe muitos 
visitantes. 

TRANSPORTES

O metro e os autocarros circulam por todo o país, e os táxis são relativa-
mente baratos e numerosos, o que faz com que o aluguer de um carro se torne 
caro e desnecessário. Para explorar as zonas centrais as melhores opções são 
caminhar ou pedalar.

RESTAURANTES

Lau Pa Sat Festival Market: Raffles Quay, 18.  A mais saborosa concen-
tração de barracas de comida de Singapura. Depois das 19h, actuam diversos 
artistas locais. Funciona 24 horas.

Kwan Yim Vegetarian Restaurant: Waterloo St., 190. É muito difícil 
encontrar em Singapura pratos sem ingrediantes animais. O Kwan Yim é 
um dos que oferece maior lista de opções.

Nonya & Baba: River Valley Rd., 262. Um respeitado restaurante nonya 
– uma mistura de comida chinesa e malaia, típica de Singapura. 

Singapore

S trolling round the streets of Singapore, a Southeast Asian country oc-
cupying an area the size of 70 thousand football pitches, you might feel 

you were in London, if it wasn’t 30 degrees Celsius all year round. Victorian 
and neo Gothic houses and cathedrals are all around us, and there’s even a 
clock that looks like Big Ben sprouting in the centre of the island. Cricket is 
the most popular sport, double-decker buses and teenagers dressed in the 
latest fashion are everywhere, and even the metro is the same: warnings and 
notices are only given in English, one of the official languages.

WHEN TO GO

The temperature averages 30 degrees all year round, as it is just 136 km 
north of the Equator. December and January are the coolest, wettest months 
and July is the driest. The high season is Ramadan, the Islam’s sacred month, 
which begins between November and January, when Muslims return to 
their families. There are also lots of foreign visitors for the Chinese New Year, 
between March and April. 

TRANSPORT

Metro and buses run throughout the country, and taxis are fairly cheap and 
plentiful, which makes hiring a car expensive and unnecessary. The interior 
areas are best explored on foot or bicycle.

RESTAURANTS

Lau Pa Sat Festival Market: Raffles Quay, 18. The tastiest collection of 
eating shacks in Singapore. After 7 pm various local artists perform there. 
Open 24 hrs.

Kwan Yim Vegetarian Restaurant: Waterloo St., 190. It is very hard 
to find any dishes that do not contain any animal ingredient. Kwan Yim is 
one that offers a larger list to choose from.

Nonya & Baba: River Valley Rd., 262. A well-known nonya restaurant 
- serving a mixture of Chinese and Malay food, typical of Singapore.  
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