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12ª edição do 
boletim informativo 

Embaixada da Índia, 

Luanda 

A partir do Gabinete da Embaixadora 

Presados leitores, 
 
Tenho o prazer de vos apresentar a décima segunda edição do nosso 
boletim informativo 'Bharat Darshan'. Completamos com sucesso um 
ano da nossa iniciativa Bharat Darshan. Espero que estejam a gostar do 
nosso boletim informativo. Segundo o calendário tradicional indiano, 
este é o mês de Ashadh - o mês do início das chuvas das monções na 
Índia. O primeiro dia deste mês é celebrado como o Dia de Kalidasa. O 
maior compositor e dramaturgo da Índia antiga, escreveu várias peças 
de teatro e poesia, há cerca de 1500 anos atrás, em sânscrito da antiga 
língua clássica mundial. No seu poema muito famoso Meghdoot 
(mensageiro das nuvens), o banido Yaksha (figura celestial) a suspirar 
pela sua amada esposa, envia-lhe uma mensagem com a nuvem que vê 
no primeiro dia do mês de Ashadh (Ashadasya Pratham Diwase). Este é 
o mês em que o famoso Rath (Carruagem) yatra é celebrado no estado 
oriental de Odisha em honra do Senhor Jagannath. Percoremos o 
estado de Odisha no boletim informativo actual. Agradeço à Sra. Pallavi 
Redkar pela sua receita de deixar água na boca de Chhenapoda do 
estado de Odisha e à Sra. Manisha Chitnis (http:// 
www.instagram.com/_young.again) pelas duas novas asanas de ioga 
Vyaghrasan e Parivrat Utkatasan . As suas sugestões, comentários e 
feedback são bem-vindos. Cada boletim informativo será também 
publicado no nosso website (www.indembangola.gov.in) página do 
Facebook(@indiainangola2019) Twitter (@IndiainAngola) e Instagram 
(@india_in_angola). 
 
 

Com os melhores cumprimentos. 

 
 
 

Pratibha Parkar 
Embaixadora da Índia  

 
Working hours: Monday to Friday: 0900 hrs. to 1730 hrs 

Address: Four Villas Condominio, Villa No. 4, Av. Principal de Talatona (Avenida Samora Machel), Talatona, Luanda, Angola 
Email: amboff.luanda@mea.gov.in, Tel. 941564851/941564887/941565957/941566132 

mailto:consular.luanda@mea.gov.in
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SMART CITIES 

6 ANOS DA INICIATIVA DIGITAL DA ÍNDIA 

A plataforma MyGov é uma única iniciativa  inovadora que foi lançada por Sua Excelência, Sr. Narendra 
Modi, Primeiro Ministro da Índia. É uma iniciativa de governação participativa única e inédita, envolvendo 
o cidadão comum em geral. A ideia de MyGov aproxima o governo com o homem comum através da 
utilização da plataforma online, criando um ponto de contacto para a troca saudável de ideias e pontos de 
vista envolvendo o cidadão comum e peritos com o objectivo final de contribuir para a transformação 
social e económica da Índia. 

Hoje, a tecnologia permite o acesso a melhores serviços de educação, cuidados de saúde e agricultura e 
ajuda a garantir transparência e responsabilidade. O sonho da m-Governança - oferecer serviços em 
telemóveis e garantir o acesso a serviços em linha a todos é hoje uma realidade. A implementação de 
iniciativas como Aadhaar, UPI e o  Digi locker está a garantir uma governação sem rosto, sem dinheiro e 
sem papel que lançou as bases de uma Índia Digital forte, robusta e segura. Parabéns a todos os 
intervenientes da Índia Digital aqueles que permitem Infra-estruturas Digitais, Serviços Digitais e Inclusão 
Digital de modo a ajudar a fazer avançar a Índia para uma nação com maior poder digital. 

O aplicativo Co-WIN é a espinha dorsal para a campanha digital de vacinação do Covid-19 na Índia. Com 
aumento da vacinação; o número de instalações e sessões de vacinação; o número de instalações e 
sessões de vacinação têm de ser aumentado e administrado eficazmente. O aplicativo CO-WIN está a 
facilitar o cidadão com opção de registar e agendar a sessão de vacinação on-line em Centros à sua 
escolha. 

Tal como discutido na edição anterior, a Iniciativa Digital  da Índia completou 6 

anos no dia 1 de Julho de 2021. Neste período, surgiu como uma espinha dorsal 

da Índia, tomou a forma de uma revolução ao longo dos anos e hoje 

transformou-se num movimento de massas, tocando vidas da maioria dos 

indianos. 

O Governo da Índia lançou a Missão Smart Cities em Junho de 2015. O seu objectivo é promover cidades 

sustentáveis e inclusivas que forneçam infra-estruturas essenciais e dêem uma qualidade de vida decente 

aos seus cidadãos, um ambiente limpo e sustentável e a aplicação de Soluções 'Inteligentes'. O foco é o 

desenvolvimento sustentável e inclusivo e a ideia é olhar para áreas compactas, criar um modelo 

replicável que actuará como um farol para outras cidades aspirantes. A Missão Smart Cities pretende dar 

exemplos que podem ser replicados tanto dentro como fora da Cidade Smart, catalisando a criação de 

Smart Cities semelhantes em várias regiões e partes do país. 

MYGOV 

Co-Win 
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CULTURA E TURISMO 

Lugar do Mês: ODISHA 

Odisha é um estado indiano localizado no leste da Índia. A sua capital é Bhubaneswar. O 
antigo reino de Kalinga coincide com as fronteiras de Odisha dos tempos modernos. 
Montanhas majestosas, praias serenas, vida selvagem espectacular, artes & crateras 
únicas, cachoeiras de tirar o fôlego, cultura interessante e algumas paisagens 
maravilhosas - é assim que é o encanto de Odisha! 

Odisha é o bastião de um rico patrimônio cultural com seus monumentos históricos, sítios arqueológicos, 

artes tradicionais, escultura, dança e música. Desde a época imemorial Odisha atrai um grande número de 

estudiosos, artistas e turistas. 

A dança Odissi é uma das formas de dança clássica mais 

proeminentes da Índia, que a sua origem nos templos 

hindus do litoral leste de Odisha. Sua base teórica 

remonta a ‘Natya Shastra’, o antigo texto sânscrito hindu 

sobre as artes cênicas. Algumas outras formas de dança 

de renome que predominam em Odish são a Dança 

Sambalpuri e a Dança Chhau. 

O Templo do Sol em Konark é o topo de Odisha a 

Arquitectura de Templos é um Património Mundial da 

UNESCO. Construído no século XII d.C. pelo Rei Narasimha 

Deva I e dedicado ao Deus Sol, o Templo do Sol em Konark 

continua a deixar-nos encantado com a sua estrutura 

maciça, simetria, precisão e detalhes intrincados  

Inspirado pelo Senhor Jagannath, o Pattachitra é uma 

forma de arte que retrata os folclores de Odisha ultrapas-

sados no tempo. O pormenor e a complexidade exempli-

ficam a destreza dos chitrakars em Raghurajpur. Odisha 

possui uma rica herança artística. Artes e ofícios em Od-

isha passaram por muitas mudanças dando uma diver-

sidade artística hoje nas formas de artesanato tradicion-

al, pintura e escultura e até mesmo na literatura 
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FESTIVAL DO MÊS : Jagannath Rath Yatra 

O acto de trazer os ídolos de madeira das divindades para fora do 

Srimandira e a viagem do Senhor Jagannatha em direcção à 

carruagem é um deleite para os olhos. Decoradas com grandes 

coroas florais em forma de coração (chamadas tahia), as 

divindades são levadas num movimento passo-a-passo conhecido 

como pahandi em direcção à carruagem, no meio de um mar de 

devotos. Este ano, foi celebrado a 12 de Julho de 2021. 

O festival é celebrado no segundo dia de Asadha, o primeiro mês 

da monção indiana. As carruagens utilizadas para o transporte das 

divindades são decoradas com flores, pinturas, pequenas 

estatuetas, esculturas de madeira e gravuras em latão. 

A carruagem de 45 metros de altura do Senhor Jagannatha, 

chamada Nandighosa, é a maior das três carruagens com 16 

rodas. A carruagem pode ser facilmente distinguida pela riscas 

amarelas na sua copa. As carruagens do Senhor Balabhadra e da 

Deusa Subhadra são chamadas de Taladhwaja (44 metros de 

altura) e Darpadalana (43 metros de altura), respectivamente. As 

carruagens estão alinhadas em frente à entrada leste de 

Srimandira, conhecida como Sinhadwara ou Portão do Leão. 

Apresentado como o maior festival de carruagem do mundo (uma carruagem é chamada de rath em hindi), 

o Rath Yatra na cidade-templo de Puri marca a procissão anual do Senhor Jagannatha junto com seu irmão, 

Senhor Balabhadra e irmã da Deusa Subhadra, de seu templo Srimandira até Gundicha Templo, que se 

acredita ser a casa do jardim e local de nascimento do Senhor (a dois quilômetros de distância), em 

carruagens elaborada e decoradas. É um dos maiores festivais em Odisha e é frequentado por milhares de 

devotos e seguidores das divindades. 
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Conselho de  Ayush do Mês 

Amla (Phyllanthus emblica) - Pericarpo seco, frutas frescas 

são utilizadas. Contém ácido ascórbico, ácido gálico, ácido 

chebulínico e corilagina. 

 

Amla é acessível em todos os lares & funciona com o 

actual curso de tratamento. 

 

Um estudo clínico sobre o efeito de Amalaki Rasayana 

(uma Formula ayurvédica) no dano e reparação do ADN 

mostra que a administração de Amla Rasayana por 45 dias 

melhora a reparação do ADN danificado em pessoas 

idosas sem quaisquer efeitos secundários. 

No mundo ayurvédico, o neem é uma erva bem conhecida 

que é a peça chave em diferentes remédios tradicionais 

tendo mais de 130 compostos biologicamente activos 

variados esta erva é anti-bacteriana, anti-viral, e imuno-

estimulante. Primeiramente, são utilizadas folhas de neem 

para o tratamento de dores neuromusculares e distúrbios 

Vata. Outros benefícios incluem a purificação do sangue, 

remoção de toxinas, úlceras, e tratamento de picadas de 

insectos. Com características antibacteriana, cura 

queimaduras, infecções e problemas da pele. Destrói as 

bactérias que causam infecções. Impulsiona o sistema 

imunológico e contribui para uma cura rápida. 

Cada ser vivo requer certas funções para preservar a vida, 

que dependem de poderes definidos. Segundo o Sistema de 

Medicina Unani, existem principalmente 3 tipos de poderes 

herdados em cada ser humano que os ajudam na 

manutenção da vida e a propagar geração: Quwa Tabaiyah 

(Faculdade Natural) -Serve a função de nutrição, 

crescimento e reprodução no corpo e eliminam os resíduos 

do corpo; Quwa Nafsania (Faculdade Psíquica) - 

Desempenha funções intelectuais, sensoriais e motoras no 

corpo. O cérebro é o órgão principal; Quwa Haywania 

(Faculdade Vital) - Dar vitalidade ao órgão para que este 

possa receber Quwat Nafsania para realizar várias 

actividades da vida. O coração é o órgão principal. 
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Yoga asana (postura) do Mês 

Esta é uma postura de torção de cadeira. Ásana 

para desintoxicação. 

 

Prós: 

- Aumenta a flexibilidade através de espinha 

dorsal. 

- Tonifica os órgãos internos  do abdome 

- Melhora o funcionamento do sistema 

digestivo e sistema excretor. Como resultado, 

melhora a saúde em geral. 

 

Contras: 

- Quem tem problemas abdominais como 

úlcera, hérnia, fígado ou baço 

não deve fazer esta postura. 

- Os que sofrem de Vertigens devem fazê-lo sob 

a orientação do professor de yoga. 

 

 

É Chamado de postura de Tigre. Abridor de 

tórax que dá uma curvatura para trás na coluna 

vertebral. 

 

Prós: 

- Músculos do pescoço, parte inferior das costas 

e braços são fortalecidos com a prática regular. 

-  Os músculos dos quadris e coxas ganham um 

bom tônus. 

- Melhora a circulação do sangue no corpo 

- Como há compressão no pescoço, as veios 

cervicais são energizados. 

- Os pulsos e os ombros são fortalecidos. 

 

Contras: 

- Aqueles que têm os ombros paralizados, pulsos 

fracos, devem evitar esta postura. 

- Os que foram submetidos a cirurgia à anca ou 

que sofreram lesões na anca não devem fazer 

esta Asana. 

- A prática de Marjarasan e Shwanasan deve ser 

feita durante alguns dias antes da realização 

desta Ásana. 

PARIVRATTA UTKATASA  VARIAÇÃO do VYAGHRASAN 

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/ 
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Cozinha do Mês: Chhena Poda 

By Mrs. 
Pallavi 
Redkar 

Chhena é uma receita popular de doce à base de paneer ou chhena do estado de Orissa. Trata 

se de queijo assado na língua Oriya. A textura e a aparência é muito semelhantes às do Bolo de 

Queijo assado. É feito de Paneer ou chhena caseiro fresco bem amassado, açúcar, castanhas 

de caju, amêndoas, passas de uva e deixa prontar até dourar. É uma sobremesa suave 

carregada com as virtudes da chhena, que é também uma fonte rica de proteínas. A Chhena 

Poda tem uma história interessante e foi descoberta acidentalmente. Um dos donos da 

padaria decidiu preservar a chhena adoçada num forno pré-aquecido que mais tarde se 

transformou numa deliciosa sobremesa tipo bolo. Desde então, a receita é uma das 

sobremesas mais populares nos estados orientais da Índia. 

2 litros de leite                         2 colheres de sopa de Sumo de limão 

¼ chávena de Açúcar              2 colheres de sopa de Sooji Fino 

3 colheres de sopa de água  2 colheres de sopa de Ghee / man
    teiga clarificada    

5 Amêndoas picadas                      5 Cajus picados    

10-12 Passas de uva                     1/2 colheres de sopa Pó de Cardamo
    mo 

Tempo de preparação:15 Mins           Tempo de cozedura: 45 Mins 

Tempo Total: 60 Mins                        Fazer: 6 a 8 porções 

Ingredientes 

método 

Ferver 2 litros de leite em fogo médio num grande recipiente de fundo grosso. Assim que o leite começar a 

ferver, adicione 2 colheres de sopa de sumo de limão. Mexer para que o leite comece a coagular 

imediatamente. O líquido vai transformar-se numa cor amarela/verde clara. Pode usar um pouco mais de 

sumo de limão, se necessário. Colocar um coador de metal ou peneira sobre outro grande recipiente de 

liquido. Em seguida, forre o coador com musselina limpa ou um guardanapo de algodão. Depois do leite ser  

coalhado completamente e de se ver um soro de leite esverdeado, desligar o fogo. Despeje imediatamente a 

mistura para o coador forrado. Enxágue o leite coalhado com água fresca para remover a acidez do sumo de 

limão. Esprema completamente a água. Leve o paneer desfiado para uma grande tigela de mistura. Adicionar 

Sooji, 1 colher de sopa de ghee, cardamomo em pó e leite e misturá-lo adequadamente até que tudo 

incorpore bem. Adicionar agora água conforme necessário e preparar uma consistência suave de massa de 

bolo. Fritar picados cajus, amêndoas e poucas passas uva (ou nozes do seu agrado) numa panela separada e 

adicioná-la também à mistura de chhena. Adicionar 1 colher de sopa de ghee numa frigideira ou numa lata, e 

espalhar por toda a base. Bater na forma para sssentar bem a mistura e leve ao forno a batedeira de chhena 

em um forno pré-aquecido a 180 graus C por 40 -45 minutos ou até que o palito inserido saia limpo. Quando 

a Chhena Poda esfriar completamente, raspe os lados e cortar em fatias. Servir Chhena Poda como 

sobremesa após as refeições ou como um lanche. O resto podem ser conservado numa geleira durante 2 a 3 

dias. 



Monthly Newsletter  

 9  www.indembangola.gov.in        IndiainAngola     @IndiainAngola                India_in_Angola                                                          

A Embaixada, parceiro da semana do 16ª Festival da Lingua Inglesa 

em Angola no âmbito das comemorações #AmritMahotsav, 75 

anos de independêcia da Índia. 

 

Livros da cultura indiana,turismo, literatura,mitologia, filosofia, 

ioga etc, foram destribuidos e presenteado para REMA Mediateca 

de Luanda para a criação de um canto da Índia. 

 

Os cursos do ICCR e ITEC são oferecidos pelo Governo da Índia para 

Angola, e foram anunciados durante o evento e foi muito bem 

agradecido. 

Embaixada da Índia, Luanda celebrou #AmritMahotsav, India@75 

com formas de arte  proeminentes da Índia representando a 

cultura e património indiano feito pelos Artistas Angolanos. Aqui 

estão alguns dos retratos das pinturas tradicionais indianas 

Madhubani e Pichhwai. 

Actividades Durante o Mês de  Julho de 2021 
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM JULHO DE 2021 

O Primeiro-Ministro, Sr. Narendra Modi, discursando nas 

celebrações do Dia Mundial de Habilidade Juvenil, através 

de vídeo conferência, em Nova Deli, a 15 de Julho de 2021. 

O Primeiro Ministro (PM), Sr. Narendra Modi, discursando 

no Conclave Global da CoWIN 2021, por meio de video-

conferência, em Nova Delhi, no dia 5 de Julho de 2021. 

O Presidente eleito da 76ª sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas 

(AGNU) e Ministro das Relações 

Exteriores das Maldivas, Sr. Abdulla 

Shahid, num encontro com Primeiro-

Ministro, Sr. Narendra Modi, em Nova 

Delhi, 23 de julho de 2021. 

O PM interage com os atletas indianos 

contingente com destino a Jogos 

Olímpicos de Tóquio, através da VC 

(video-conferência), em Nova Deli, isto 

no dia 13 de Julho de 2021. Pela  

primeira vez, um número tão grande de 

jogadores se qualificaram para as 

Olimpíadas e em muitas modalidades. 

Sua Excelência Sr. PM salientou que o Conclave é o primeiro passo para introduzir esta plataforma ao 

público global. O Primeiro-Ministro informou que, através da CoWin, a Índia administrou 350 milhões de 

doses de vacinas Covid até 5 de Julho. 

Primeiro Ministro e S.E. Abdulla Shahid abordaram questões sobre o rápido crescimento da relação 

bilateral Índia-Maldivas nos últimos anos. O PM enfatizou que a importância das Maldivas como um pilar 

fundamental da política de Vizinhança em Primeiro Lugar da Índia e da visão do SAGAR. 

Numa interacção informal e espontânea, o Primeiro-Ministro motivou os atletas e agradeceu às suas 

famílias pelo seu sacrifício.   

O PM afirmou que o desenvolvimento de competências da nova geração é uma necessidade nacional e é 

a base de Aatmnirbhar Bharat. 
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O Sector da produção básica aumentou 8,9 

por cento em Junho de 2021 contra uma 

contracção de 12,4 por cento em Junho de 

2020. Em uma base sequencial, registrou um 

crescimento marginal de 1,1 por cento em 

Junho, em comparação com Maio, o que 

indica que o impacto da segunda vaga pode 

ter sido restrito a Abril-Maio. Durante o 

período de Abril-Junho deste ano fiscal, os 

oito sectores cresceram em 25,3 por cento contra uma contracção de 23,8 por cento no mesmo período do 

ano passado. Dos oito sectores todos, exceptuando a do petróleo bruto, registraram um crescimento 

positivo em Junho numa base anual 

Economia Indiana 

O sector agrícola está a ganhar dinamismo com o 

renascimento nas monções e na sementeira de kharif. As 

principais plantações de kharif, como arroz e a cana-de-

açúcar são menos dependente das chuvas, com 60 por 

cento e 95 por cento da superfície total sob estas culturas, 

respectivamente, irrigado. A Monção do Sudoeste cobriu 

todo o país em 13 de Julho, de acordo com o 

Departamento Meteorológico da Índia (IMD), cinco dias 

depois da data normal de 8 de Julho. Para o país, 

cumulativo precipitação durante a estação das monções 

do sudoeste deste ano até 9 de Agosto de 2021 tem sido 

deficiente em cerca de 5 por cento em comparação com a 

Média de Longo Período (LPA). Cerca de 67 por cento da 

 área do país recebeu chuvas normais ou em excesso. 

O Plano Nacional de Garantia de Emprego Rural de Mahatma Gandhi (MGNREGS) continua a ser um apoio 

crítico na oferta de emprego rural, embora com o início da época kharif a procura de trabalho por 4,25 

milhões de pessoas em Julho de 2021 tenha sido inferior em 1,0 por cento do que durante o mês 

correspondente do ano passado. Um total de 3.91.112 de famílias completou 100 dias de trabalho sob 

MGNREGS nos meses de Abril- Junho de 2021, 22,8 por cento mais alto do que no ano passado. 

As vendas de automóveis tiveram uma 

forte reviravolta, atingindo 82 por cento 

das vendas registradas no período pré-

pandêmico de Fevereiro de 2020, com os 

veículos de passageiros quase se 

normalizando. Os veículos de transporte 

atingiram um crescimento de 127,6 por 

cento, enquanto os veículos que não eram 

de transporte cresceram 126,9 por cento, 

sequencialmente, de acordo com o painel de registros Vahan. 
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Próximos Eventos 

Na Antiguidade, Odisha era conhecida pelo nome de 

(A) Konkan 

(B) Kalinga 

(C) Kurukshetra 

(D) Nenhuma das anteriores 

 

Resposta do questionário do mês passado : d) Patna 

 
***  

PERGUNTA DO MÊS 

LEADS 2021 

LEADS (Liderança, Excelência, Adaptabilidade, Diversidade, Sustentabilidade) é uma plataforma de 

liderança de pensamento global para reimaginar negócios. É tido como uma iniciativa estratégica para 

absorver a visão da liderança sobre o futuro dos aspectos fundamentais da prosperidade econômica global, 

construída sobre os pilares Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). Esta é a 2ª edição com o tema 

"Futuro das Parcerias" que acontecerá de 14 a 15 de Setembro de 2021, em Nova Delhi ou virtualmente de 

qualquer lugar do mundo. Para mais informações, acesse https://www.ficcileads.in/. 

 

36ª Edição da Feira Internacional de Luanda : 

Esta terá lugar de 28 de Setembro de 2021 a 2 OCT 2021 na ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE LUANDA-

BENGO. Para mais informações, visite : https://www.eventosarena.co.ao/eventos/FILDA-2021 

 

India @ World Expo Dubai (Outubro de 2021 - Março de 2022)  

A FICCI, juntamente com o GoI (Governo da Índia), organizaram uma série de competições na World Expo 

2020 - Dubai com o tema - - ‘Conectando Mentes; Criando o Futuro ', para mentes jovens de todo o mundo 

que visa celebrar nosso espírito resiliente e nosso desejo de se destacar por meio da inovação. Os 

vencedores serão convidados a fazer apresentações para um painel de especialistas em Dubai e terão 

acesso direto aos parceiros da indústria que apóiam essas competições, bem como explorar seus planos de 

negócios com eles. Os detalhes da brochura destes concursos encontram-se no link abaixo. https://ficci.in/ 

sector-event-page.asp sectorid = 123 # SectorEvent Para mais detalhes, o participante interessado pode 

contactar o Sr. Samrat Soo, emailSamrat.soo@ficci.com; celular +91 98915 36658 e Sra. Rinku Ghosh, 

emailrinku.ghosh@ficci.com; celular +91 98110 23366 para mais informações. 

 

*** 

https://www.ficcileads.in/
https://www.eventosarena.co.ao/eventos/FILDA-2021

