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mês da Mulher em Angola que assinalámos com vários programas
organizados em cooperação com o Fórum da Mulher Indiana em Angola.
Participei também em vários programas organizados pelo Governo Angolano

estado de Uttar Pradesh, o maior estado da Índia. Incluímos os nossos
recursos da economia indiana, Yoga e Ayurveda. Agradeço à Sra. Pallavi
Redkar pela sua receita de Manipuri Khichadi que é do estado de Manipur.
Sra. Manisha Chitnis (http://www.instagram.com/ _young.again) para duas
novas Yogasanas, Sukhasan e Vyaghrasan. 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

***
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Bharat Darshan

Azadi ka Amritmahotsav– India@75

O Governo da Índia tomou a decisão de comemorar
os 75 anos da Independência da Índia, que terminará
a 15 de Agosto de 2022 de forma igual a nível
nacional e internacional, sob o lema de Azadi Ka
Amrit Mahotsav.

As
celebrações
são
propostas para serem lançadas 75 semanas antes
do dia 15 de Agosto de
2022, ou seja, a 12 de
Março de 2021, que é o
91º aniversário do histórico Salt Satyagraha (A
Marcha de Dandi) liderado
por Mahatma Gandhi.

A Marcha do Sal ocorreu em Março a Abril de 1930
na Índia, foi um acto de movimento de desobediência civil para protestar contra o domínio britânico na
Índia. Durante a marcha, milhares de índianos seguiram Gandhi Ji do seu retiro religioso perto de Ahmedabad para a Arábia Costa marítima, a uma distância de cerca de 240 milhas. A marcha levou à detenção de aproximadamente 60.000 pessoas, incluindo O próprio Gandhi Ji. A Índia foi declarada independente do colonialismo britânico em Agosto de
1947.
www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

A Embaixada da Índia, em cooperação com a
Lançada comunidade indiana em Angola
Celebrações
India@75,
Azadi
ka
#AmritMahotsav com a Doação Social e
Acampamento Médico no dia 18 de Março de
2021, no Mediateca Biblioteca Cazenga para
comemorar o 75º Aniversário da Independência
da Índia.

Doações de bens alimentares, materiais escolar,
materiais de limpeza e biosegurança,
medicamentos, tanque de armazenamento de
água, purificadores de água, vestuários,
Calçados, etc., foram distribuídos aos centros
de acolhimento de crianças, Mama Madalena e
Centro Dom Bosco e o hospital municipal do
Cazenga.

S.E, Sra Embaixadora anunciou que as
celebrações India@75 terão lugar durante os
próximos dois anos em Angola e expressou o
seu empenho no reforço das relações bilaterais
Índia Angola.

@IndiainAngola

India_in_Angola
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Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan

Atmanirbhar Bharat Abhiyaan ou a campanha da Índia auto-dependente é a visão da nova Índia prevista
por S.E, Primeiro Ministro Sr, Narendra Modi. No dia 12 de Maio de 2020, o nosso Primeiro-Ministro apelou
à nação dando um pontapé de saída para o Atmanirbhar Bharat Abhiyaan e anunciou o pacote econômico
especial abrangente de 20 milhões lakh de INR - equivalente a 10% do PIB da Índia - para combater a pandemia de COVID-19 na Índia.

O objectivo é tornar o país e os seus cidadãos independentes e auto-suficientes em todos os sentidos.
Os Cinco pilares de Atmanirbhar Bharat estão centrados em :







Economia
Infra-estruturas
Sistema
Demografia Vibrante e
Demanda
As Cinco fases de Atmanirbhar Bharat são:

Fase I: Empresas incluindo as MPMEs
Fase II: Pobres, incluindo migrantes e agricultores
Fase III: Agricultura

Fase IV: Novos Horizontes de Crescimento
Fase V: Reformas e Facilitadores Governamentais

O governo levou a cabo várias reformas ousadas, tais como Reformas da Cadeia de Abastecimento para a
Agricultura, Sistemas de Impostos Racionais, Leis simples e claras, Recursos Humanos Capazes e Sistema
Financeiro Forte.

www.indembangola.gov.in
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CULTURA E TURISMO

Uttar Pradesh

A história do Uttar Pradesh é muito antiga e interessante. Esta é a terra onde tem emergido os grandes
sábios, as religiões evoluíram e duas grandes épicas da Índia: Ramayana e Mahabharata foram inspirados
em. O Taj Mahal, uma das maravilhas do mundo, está localizado na margem direita do rio Yamuna, num
vasto jardim em Mughal que abrange quase 17 hectares, no distrito de Agra, no Uttar Pradesh. Com cada
século progressivo, o Estado garantiu a secularidade da Índia, dando abrigo a várias religiões: Hindu,
Jainismo, Islâmico, Budista e muito mais. Em Sarnath, Uttar Pradesh Lord Buddha deu o seu primeiro
sermão depois de alcançar a iluminação.

Para além de Varanasi (a capital espiritual da Índia), Prayagraj, a confluência sagrada de dois grandes rios Ganga e Yamuna fluindo no subcontinente e a maior congregação, talvez do mundo, Kumbha Mela é
realizada no Prayagraj de doze em doze anos e Ardh kumbh Mela de seis em seis anos.

O orgulho do Norte da Índia - Kathak tem a sua origem no Uttar Pradesh e pensa-se que seja o da danças
importantes na 8ª forma de dança clássica. A agricultura é a principal ocupação de 66 por cento da
população do Estado. A superfície líquida cultivada no Estado é de 164,17 mil hectares.

www.indembangola.gov.in
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Festival do Mês
Holi

Holi, a festa das Cores é celebrada em diferentes
cantos da Índia com magnificência e alegria em
dia de lua cheia no mês de Phalgun que é o mês
de Março de acordo com o calendário Grego.

O festival de Holi começa com o ritual de acender
uma fogueira, conhecida como Holika Dahan, para
comemorar este evento. Esta fogueira é considerada sagrada, e nela são queimadas coisas antigas e
redundantes para marcar um novo começo. Este
ritual é seguido pelas festividades propriamente
ditas no dia seguinte. Uma festa de cores, uma variedade de comidas e bebidas, e alegria, marcam
esta festa vibrante e colorida. Holi também anuncia a chegada da Primavera e o fim do Inverno.

O uso desinibido das cores, e o espírito de diversão
e maldade, diz-se que é inspirado pela lenda dos
jogos do Senhor Krishna com a sua consorte Radha
e os Gopis.
O festival de Holi tem as suas raízes na lenda de
Holika - a irmã do rei demónio Hiranyakashyap. O
rei considerou-se a ser invencível e ordenado que
ele seria adorados como Deus. A sua ordem era,
no entanto, desobedecido pelo seu próprio filho
Prahlad, que continuou para adorar fielmente o
Senhor Vishnu. Louco com raiva pela insolência de
Prahlad, Hiranyakashyap tentou formas e meios
diferentes de o matar, mas sem sucessos.
Finalmente, a sua irmã Holika ofereceu-se para
ajudar. Ela gostou da vantagem de não ser
queimada pelo fogo. e assim sentou-se numa pira
com o Prahlad no colo. A ironia é que, apesar de
Holika ter sido queimada, Prahlad permaneceu
ileso.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

Holi, hoje em dia, emergiu como um festival de
massas que é marcado por uma alegria desenfreada. Pessoas deliciar-se ao máximo com a pulverização de água colorida um ao outro com pichkaris. Juntamente com a diversão e frolic, Holi também se trata de trazer a comunidade juntos e
reforçando os laços de união.

@IndiainAngola
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Cozinha do Mês
Gujiya

Pela Sra. Pallavi Redkar

Gujiya é um bolinho tradicional doce, frito, em
forma de meia-lua. A camada exterior é feita de
farinha de trigo e é crocante, mas com textura
escamosa. O recheio é feito a partir de Mawa
(khoya), açúcar, nozes e é muito rico em sabor. No
Norte da Índia, o gujiya é tipicamente feito durante
o festival de cores, Holi. Diferentes regiões da Índia
têm o seu próprio nome e versão de como fazer
mawa gujiya.


Ghughra em Gujarat (recheio feito de semolina,
coco seco, nozes)
 Karanji em Maharashtra (recheio feito de coco,
leite, sementes de papoila)
 Nevris em Goa (recheio feito de coco, daggery)
 Kajjikayalu em Andhra Pradesh (recheio feito
de coco seco, semolina)
Embora tenham métodos / ingredientes diferentes
para o recheio, o método básico, a forma e o
tamanho são quase os mesmos.
Tempo de preparação: 30 mins,
Tempo de cozedura: 45 mins,
Tempo total de cozedura: 1Hr 15 mins,
Porções de receitas: Cerca de 15 Gujiya

INGREDIENTES
Para a massa:
 2 chávenas de farinha refinada
 1/4 chávena Ghee derretido (manteiga clarificada)
 Uma pitada de sal
 Água (para misturar)
Para o enchimento:
 1 chávena de khoya
 1 chávena de açúcar
 1 colher de chá de cardamomo verde, em pó
 2 colheres de sopa de nozes finamente picadas, Ghee passa (para fritar até prontar)
Para o xarope:
 1 chávena de açúcar
 1 chávena de água

www.indembangola.gov.in

Método:
Preparar a massa:
 Esfregar 1/4 chávena
ghee derretido e uma
pitada de sal na farinha
e
amassar
até
endurecer a massa
com água.
 Deixar relaxar durante
pelo menos meia hora.
Modo de Preparar o recheio:
 Refogue o khoya em fogo médio até ficar
ligeiramente frito.
 Retire do fogo e quando esfriar junte o açúcar,
o cardamomo, as nozes, as passas de uva.
 O recheio está pronto, deve estar um pouco
úmido e não completamente seco.
 Divida a massa feita em bolas iguais. Mantenha
-o coberto o tempo todo enquanto rola cada
bola uma por uma.
 Role cada bola em um pequeno círculo de 5 a 6
polegadas de diâmetro.
 Faça um círculo, molhe as bordas com água e
coloque um pedaço de recheio sobre a metade.
 Dobre a outra metade e pressione as bordas
para selar.
 Corte a borda com um cortador sofisticado ou
faça um desenho beliscando e torcendo ao
longo das bordas seladas.
 Faça todos os gujiyas desta forma e mantenhaos sempre cobertos com um pano/toalha de
papel húmido para que não sequem antes de
fritar.
 Quando os gujiyas estiverem cheios e o ghee
estiver suficientemente quente, frite-as em
lume médio-baixo até ficarem de cor castanha
dourada clara.
 Levantar e deixar escorrer em papel
absorvente.
 Fazer xarope de açúcar fervendo água e açúcar
juntos, até obter uma consistência de um fio.
 Mergulhar as gujiyas na calda, levantar e deixar
secar num prato.
 Pode ser servido quente ou à temperatura
ambiente ou armazenado em recipientes
herméticos.
***

IndiainAngola

@IndiainAngola
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ASANA DE YOGA ( PUSTURA) DO MÊS
Konasan / Postura angular

Neste Ásana, a importância
Alinhamento do corpo.

é

dada

Virasana /
Postura preocupada

ao

Na pose Worrier, o foco está nos dedos. Uma pontaria na fase final ganhou importância.

Prós

Prós







Estica o braço, o pulso, as coxas e a parte
superior corpo. Como resultado, estes
músculos ficam fortalecidos e adquirem um
bom tônus.

Contras


Quem tem vertigem, espondilite ou dor nas
articulações dos joelhos deve fazê-lo com
cuidado, sob a supervisão de um professor de
Yoga.

Fortalece os braços, ombros, costas e pernas
Esta postura aumenta a resistência
Abre os quadris, tórax e alonga a região pélvica.
 Melhora a concentração, o equilíbrio e a estabilidade da mente
 Melhora a circulação sanguínea e a respiração
 Energiza o corpo inteiro.

Contras


***

Quem tem dores agudas no joelho ou no tornozelo deve evitar esta postura.
***

Courtesy: https://www.instagram.com/_young.again_/
www.indembangola.gov.in
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Conselho de Ayush do Mês
A síndrome do ovário policístico (PCOS) é uma desordem
hormonal que afecta milhões de mulheres. O diagnóstico e
tratamento com antecedência podem reduzir o risco de
complicações a longo prazo, tais como diabetes tipo 2 e
doenças cardíacas.
O diagnóstico precoce da PCOS é importante uma vez que
tem sido associado a um risco acrescido de desenvolvimento
de várias condições médicas, incluindo a resistência à insulina, diabetes tipo 2, colesterol elevado, tensão arterial
elevada e doenças cardíacas.
A homeopatia fornece soluções seguras e eficazes para o
tratamento de PCOS. Os medicamentos comummente utilizados que devem ser tomados sob a supervisão de um Médico de Homeopatia registado são Pulsatilla, Natrum Mur,
Calcarea Carbonica, Apis Mellifica, Kali Carb, Lachesis.
Pode-se estar no seu limite com o problema da queda excessiva de cabelo! Também conhecido como Intisar-e-Shar no
sistema de medicina Unani, é uma questão comum tanto
entre homens como entre mulheres.
Um estilo de vida deficiente, stress emocional ou físico, dieta
pobre, poluição, sono deficiente, alterações hormonais,
idade, hereditárias etc. são algumas das razões por trás da
queda excessiva de cabelo.
Pode tentar o seguinte remédio caseiro:
Esmagar uma raiz seca de ariel de bargad. Misturá-lo em
óleo de coco e manter a mistura durante 15 dias. Coe e conserve o óleo em uma garrafa. Massageie o seu couro cabeludo com este óleo e deixe-o durante a noite.

Bohut-us-saut ( rouquidão da voz) é uma condição em que a
voz fica rouca acompanhada por uma sensação de aspereza,
irritação e peso na garganta.
Acompanhado de tosse, a voz pode soar ofegante, rouca ou
tensa.
Aqui estão algumas dicas que podem ser úteis:
Mastigar quantidade suficiente de adrak (gengibre) duas a
três vezes por dia Tomar 1 comprimido de Habb-e-bohat-ussaut como pastilha três a quatro vezes por dia (para ser
tomado sob a supervisão de um Médico registrado da Unani)

www.indembangola.gov.in
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM
A convite da Primeira Ministra do Governo da República
Popular do Bangladesh, S.E. Sheikh Hasina, Primeiro Ministro
da República da Índia, S.E. Sr Narendra Modi, fez uma Visita
de Estado ao Bangladesh de 26 a 27 de Março de 2021 para
se juntar às celebrações do Jubileu de Ouro da Independência
do Bangladesh, do Centenário de Nascimento do Pai da Nação
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman e dos 50 anos de
estabelecimento de relações diplomáticas entre a Índia e o
Bangladesh.

A visita simbolizou a parceria de
relações bilaterais de meio século
entre a Índia e Bangladesh que se fortaleceu, amadureceu e evoluiu como
modelo de relações bilaterais para
toda a região. Ambos os lados
reconheceram o potencial de áreas
novas e emergentes de cooperação
na relação bilateral.

O Primeiro-Ministro Narendra Modi depositou uma coroa de
flores no Memorial Nacional dos Mártires em Savar como um
sinal de respeito à memória e contribuição dos grandes combatentes da liberdade de Bangladesh. Ele também prestou
grande homenagem e respeito à memória de Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman no Mausoléu de Bangabandhu em
Tungipara, Gopalganj.

O Primeiro-Ministro, Sr Narendra
Modi no programa do Dia Nacional do
Bangladesh, em Dhaka, Bangladesh
no dia 26 de Março de 2021. O Presidente de Bangladesh, Md. Abdul Hamid, a Primeira-Ministra do Bangladesh, Sra. Sheikh Hasina e outros dignitários também são vistos.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

@IndiainAngola

India_in_Angola

10

Bharat Darshan

EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM
O Primeiro Ministro, Sr Narendra Modi
faz o discurso de abertura da Cimeira
Marítima da Índia 2021, através de
vídeo conferência, em Nova Deli, 02
Março, 2021. O objectivo é explorar as
potenciais oportunidades de negócio
no sector marítimo indiano e a
produção Aatmanirbhar Índia.

O Primeiro-Ministro, Sr Narendra Modi,
discursando na primeira Conferência
Virtual de Líderes Quadriláteros por
meio de videoconferência, em New
Delhi, 12 de Março de 2021. A agenda
inclui áreas como vacinas, alterações
climáticas e tecnologias emergentes
que tornam o Quadriângulo uma força
para o bem global.

O Primeiro Ministro, Sr Narendra Modi
discursando no lançamento da
campanha Jal Shakti Abhiyan: Pegue a
Chuva, em ocasião do Dia Mundial da
Água, através de vídeo conferência, em
Nova Deli, no dia 22 de Março de 2021.

O Primeiro Ministro, Sr Narendra Modi
discursando no quarto Festival Global
de Ayurveda por meio virtual, em Nova
Delhi, isto no dia 12 de Março de 2021.
O Primeiro Ministro enfatizou a
necessidade de promover os produtos
alimentares relacionados com a
Ayurveda e produtos alimentares que
promovam a boa saúde. Ele mencionou
que as Nações Unidas declararam 2023
como o Ano Internacional dos Milhetas.
O Primeiro-Ministro pediu para divulgar
os benefícios do Milhetas.

www.indembangola.gov.in
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Actividades no Mês de Março
O envio do primeiro lote de vacinas de Covid 19 denominada
covishield feita na Índia para Angola, chegou a Luanda no dia 2 de
Março de 2021. Um total de 624.000 vacinas foram recebidas por
S.E. Silvia Lutucuta, Ministra da Saúde da República de Angola, na
presença de S.E. Pratibha Parkar, Embaixadora da República da Índia
e outras entidades.

As vacinas foram fabricadas pelo Serum Institute da Índia (SII) e
fazem parte dos fornecimentos para África sob as instalações da Covax.

S.E. Pratibha Parkar, teve um encontro com S.E. Maria Da Piedade
De Jesus, Secretária de Estado da Cultura e abordaram questões de
reforçar os laços culturais entre a Índia e Angola.

Sua Excelência Embaixadora a Sra. Pratibha Parkar encontrou-se com a Sra.
Adjany da Silva Freitas Costa, Consultora do Presidente da República de
Angola e teve uma discussão frutuosa sobre temas relacionados com o
ambiente

Embaixada da Índia, em Luanda celebrou o Dia Internacional das
Mulheres virtualmente. S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora fez
o Discurso de abertura do evento. Em ocasião, Perguntas ao vivo e
um séries de actuações de membros do #Fórum das mulheres
indianas foram também realizados.

Embaixadora Pratibha Parkar celebrando o dia internacional da
mulher em Angola com o Ministro das Relações Exteriores de Angola
e outras embaixadoras.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola
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Actividades no Mês de Março
O Campo de Doação Social e Médico foi organizado para comemorar o 75º Aniversário da Independência
da Índia, em Angola, com o lançamento da India @ 75 no dia 18 de Março de 2021. S.E. Embaixadora
Pratibha Parkar e S.E Sra. Joana Lina, Governadora da Província de Luanda, juntamente com o Sr. Tomas
Bica, Administrador do Cazenga, fizeram a abertura do evento. Aqui estão algumas amostras do evento.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola
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economia da india
Com cada dia terminando com casos
positivos de COVID-19, os casos vão
baixando para novos níveis e actividade
económica vai atingindo novos picos, a
Índia tem contornado a pandemia através
da vontade do seu povo corajoso e
intervenções políticas astutas por parte
do governo.

Índia cavalgando contra a onda 7 de COVID-19. A Índia tem sido bem sucedida na curva de infecção da
COVID até agora e entra no novo ano com um optimismo cauteloso. As recuperações diárias têm sido
superiores aos novos casos diários desde 8 de Janeiro de 2021, com a taxa de recuperação a crescer para
97%. A taxa de casos de fatalidade situa-se num dos mais baixos do mundo, com 1,4%, apesar de ter o
segundo maior caso confirmado, com 1,08 milhões. A taxa de positividade acumulada dos testes de 5,1% é
quase igual ao padrão de 5% da OMS.

O sector agrícola continua a ser o ponto forte da economia da Índia
O sector agrícola continua a ser o ponto
forte da economia da Índia 9. Sendo
menos impactado pelas medidas de
bloqueio, a agricultura permanece
resiliente e robusta. Tal como em 29
Janeiro de 2021, área semeada com
safras de rabi as culturas atingiram um
recorde de 685 mil hectares, 2,9 por
cento mais elevados do que as área
semeada há um ano.

Durante a época de 2020-21 de kharif, a área semeada aumentou 4,8%, atingindo um máximo histórico de
1.117 mil hectares. A produção saudável de kharif e a sementeira de rabi reflectem-se ainda mais no
aumento da venda de tractor, que cresceu para 41,2 por cento no comparativo anual em Dezembro de
2020.

Sistema Nacional de Garantia de Emprego Rural Mahatma Gandhi
A demanda de empregos sob o Sistema
Nacional de Garantia de Emprego Rural
Mahatma Gandhi (MGNREGS) tem
aumentou, com um crescimento a-p-a
( ano pós ano) de 51,5 por cento durante
Abril de 2020 a Janeiro 2021. Até Janeiro
de 2021, 323,2 milhões de dias por
pessoa foram criados sob MGNREGS - um
salto de 46,8 por cento em comparação
com o ano anterior.

www.indembangola.gov.in
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Próximos Eventos


51ª edição da Feira IHGF de Deli
O Conselho de Promoção das Exportações de Artesanato (EPCH) estará organizando a 51ª edição da Feira
Indiana de Artesanato e Presentes (IHGF) de Deli de 19-23 de Maio de 2021 em Formato Físico no India
Expo Centre & Mart, Greater Noida. A EPCH é um organismo de vértice dos exportadores de artesanato
para promoção das exportações de artesanato da Índia, sendo a Índia um fornecedor fiável de bens e
serviços artesanais de alta qualidade. A feira IHGF é considerada pelos compradores estrangeiros como
"One Stop Sourcing Destination" pelas suas necessidades de Casa, Estilo de Vida, Moda, Mobiliário e
Têxteis. Vídeo da Feira Teaser -https://www.youtube.com/watch? v=U-iGfvS4-Sg&featureza=youtu.be . Os
compradores interessados podem registar-se em https://www.ihgfdelhifair.in/register.


Exposição Internacional de Equipamento Ferroviário Plataforma Global de Tecnologia Ferroviária &
Serviços
A próxima edição da IREE - 14ª Exposição Internacional de Equipamento Ferroviário (IREE 2021) está
agendada para 21-23 de Outubro de 2021 em Nova Deli. Está a ser organizado pela Confederação da
Indústria Indiana (CII). em associação com o Ministério dos Caminhos-de-Ferro, Governo da Índia. IREE
serve como Plataforma Global para Tecnologia e Serviços Ferroviários. Este é o maior evento para o Sector
dos Transportes Ferroviários nesta parte do o mundo.
O evento está a ser organizado com o envolvimento e participação activa dos caminhos-de-ferro
indianos, que é a terceira maior rede ferroviária do mundo, operando mais de 12.000 comboios para
transportar mais de 23 milhões de passageiros por dia, ligando cerca de 8000 estações espalhadas pela
Índia. Os caminhos-de-ferro indianos operam 7000 comboios de mercadorias por dia, transportando mais
de 3 milhões de toneladas de mercadorias por dia. Com os seus contínuos planos de actualização e
modernização, os caminhos-de-ferro indianos oferecem oportunidades em projectos de corredores
suburbanos, projectos de comboios de alta velocidade, linhas dedicadas ao transporte de mercadorias linhas portuárias/mineiras, material circulante incluindo conjuntos de comboios e fabrico e manutenção de
locomotivas/carruagens, electrificação ferroviária, sistemas de sinalização, melhoria de terminais e gestão
de terminais de carga e desenvolvimento de terminais de passageiros. Pessoa de contacto do CII para o
evento é o Sr. Rajesh Wadhwa, Director da Confederação da Indústria Indiana, Tel : 91-124-4013875 /
4014060, Email : rajesh.wadhwa@cii.in Website : www.ireeindia.com.

PERGUNTA DO MÊS
é o logótipo da ?
A.
B.
C.
D.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
Banco Central da Índia
Banco de Reserva da Índia
Nenhuma das opções

Resposta ao questionário do mês passado : (D) Golfinho do Rio
***
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