
 

 

AGOSTO - SETEMBRO DE 2022 

BOLETIM MENSAL DA EMBAIXADA DA ÍNDIA, LUANDA 

BHARAT DARSHAN 

ICCR 



 

Do Gabinete da Embaixadora 
 

Estimados leitores, 
 

 Tenho o prazer de apresentar a 25ª edição do boletim 
'Bharat Darshan' para o mês de Agosto e Setembro de 2022. 
Agosto, em que celebrámos o 75º aniversário da nossa 
independência. Foi um grande momento de alegria e honra 
para nós. Os nossos corações encheram-se de orgulho por 
sermos cidadãos de um país que nos proporcionou todos os 
direitos democráticos para os quais os nossos destemidos 
libertadores deram as suas vidas. A Índia tornou-se também 
a 5ª maior economia do mundo, ultrapassando o seu antigo 
colonizador, o Reino Unido. 
 

 Na edição de hoje vamos levá-lo ao Território da União 
de Jammu e Caxemira que é conhecido como o paraíso da 
Índia. Dotado de uma beleza natural celestial, o território 
possui um rico património e cultura. Agradecemos à Sra. 
Pallavi Redkar por nos ter fornecido a receita de Rogan Josh. 
Fornecemos informações, sobre duas yogasanas, ou seja, 
Garudaasan & Baddha Parshva-konasan pela Sra. Manisha 
Chitnis '(http://www.instagram.com/_young.again) e para o 
mantê-lo em forma e saudável juntamente com dicas de 
Ayush. 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 em Angola 
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ECONOMIA INDIANA 

Indian Medical Equipments 
[ 

 

 

-Estima-se que a escala de mercado atinja 50 mil milhões de dólares até 2025  

-A Índia é o 4º maior mercado para dispositivos médicos na Ásia, entre os 20 maiores 

mercados mundiais de instrumentos medicos   

-2º maior fabricante de Kits EPI com capacidade de produção 10 fatos de macacão EPI 

por dia.  

 -A exportação prevista de instrumentos médicos da Índia deverá atingir cerca de 10 

mil milhões de dólares até 2025. 

  A actual dimensão do mercado da indústria de equipamentos médicos na Índia está estimada em 11 mil 

milhões de dólares, representa um sector em ascensão da economia indiana. A indústria de equipamentos 

médicos na Índia é constituída por grandes multinacionais, bem como por pequenas e médias empresas 

(PME) que crescem a uma escala sem precedentes. 

 O sector dos equipamentos médicos tem vindo a crescer de forma constante a um nível CAGR de 15% ao 

longo dos últimos 3 anos. A indústria de equipamentos médicos na Índia está preparada para um cresci-

mento significativo, prevendo-se que a dimensão do mercado atinja 50 mil milhões de dólares até 2025 

 As importações de equipamentos médicos da Índia em 2019-20 foram de 5,6 mil milhões de dólares e as 

exportações de 2,51 mil milhões de dólares, o que é provável. atingir cerca de 10 mil milhões de dólares até 

2025 

 O Governo da Índia tomou várias medidas para assegurar o crescimento de um ecossistema dinâmico de 

fabrico de equipamentos médicos na Índia ao longo dos últimos 5 anos: 

 Regras de Equipamentos Médicos, (MDR) 2017: As Regras de Equipamentos Médicos (MDR), 2017 regula-

menta a Investigação Clínica, Fabrico, Importação, Venda, e Distribuição de Produtos Médicos. Os disposi-

tivos são classificados em 4 classes, harmonizadas com as directrizes internacionais. Esquemas de incen-

tivos ligados à produção: Para impulsionar a produção nacional, o Governo lançou Esquemas de Incentivos 

Ligados à Produção (PLI 1.0 & PLI 2.0) para dispositivos médicos em 4 segmentos alvo chave e diagnósti-

cos in vitro.  

Diagnóstico 
por imagem 
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 Um potencial de mais de 600 GigaWatts (GW) de capacidade em 
terra a uma altura de 120m, com um potencial adicional de ven-
to de fundo fixo e flutuante em alto mar de 174 GW, pode ser 
posto em prática. 

 A maior parte da mistura de energias renováveis da Índia foi 
proveniente da energia eólica, que representou 37,7%. 

 - 2,65 GW de concursos de híbridos eólicos/solares (WSH) foram 
adjudicados pela Solar Energy Corporation da Índia (SECI) 

 - Os contratos para projectos híbridos eólicos-solares têm cres-
cido tanto a partir de empresas corporativas como de empresas 
de distribuição (DISCOMs) 

 A posição da Índia como principal fornecedor de equipamento 
eólico foi reforçada pela exportação de turbinas maiores e pela 
entrada de novos fornecedores no mercado de abastecimento 
local 

Indian Economy 

A Índia pode agregar 23,7 GW de energia limpa até 2027  

 60% de todas as vacinas Covid utilizadas a nível mundial são produzidas na Índia:  

  O país está actualmente a dar uma dose dupla de vacinação a 
todos os seus cidadãos 

 Até agora, foram administradas 208,57 doses cruzadas de vac-
inas COVID-19 sob o impulso da vacinação a nível nacional 

 A Índia também produziu vacinas Covid-19, quando esteve em 
confinamento por um curto período de tempo 

 O ministro das finanças disse que o país é altamente capaz de 
contribuir significativamente para a vacinação mundial 

 O limiar de 200 gramas para as vacinas foi ultrapassado em 
Julho deste ano 

O mercado de componentes semicondutores da Índia deverá atingir 300 mil mi-
lhões de dólares até 2026  

 Espera-se também que o país se torne o segundo maior 
mercado mundial de semicondutores 

 As receitas do mercado de equipamento final da Índia 
deverão crescer a uma taxa de crescimento anual composta 
(CAGR) de 19% entre 2021 e 2026 

 Mais de 14% do consumo total de semicondutores em 2026 
será contabilizado, pelo equipamento avançado de infra-
estrutura de rede 5G e de fibra para a residência (FTTH) 

 A adopção de Veículos Eléctricos (VE), que fazem uso de 
tecnologias avançadas, irá também criar um pico na procu-
ra de semicondutores 

 Actualmente, 9% desta necessidade de semicondutores é 
satisfeita com a produção doméstica 
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CULTURA E TURISMO 

LUGAR DO MÊS: JAMMU E KASHMIR 

Um verdadeiro paraíso na terra, Jammu e Caxemira, é talvez um destino ideal para 

mergulhar nas maravilhas da Mãe Natureza. As paisagens panorâmicas e as 

montanhas cobertas de neve deste lugar fazem com que cada alma humana se 

apaixone por ele. J&K continua a ser muito popular entre os amantes em lua-de-mel 

que procuram alguns momentos de serenidade para iniciar o seu novo laço de amor. 

Aloja numerosas maravilhas da natureza, para além de um rico passado histórico. 

A União Territorial de Jammu e Kashmir é um grande destino turístico. Pitoresco e encantador, Kashmir é em-

balado no alto dos altos e verdes Himalaias e   aclamado em todo o mundo pela sua incrível beleza natural. 

Rodeada de picos montanhosos, vales verdejantes, lagos reluzentes, templos e espectaculares cavernas da 

era Mongol, tem inspirado poetas ao longo dos séculos.  

A mais alta, mais jovem e maior cadeia de montanhas do mun-

do, a cordilheira dos Himalaias é uma das maravilhas naturais 

mais fascinantes e espectaculares da Terra. É mais do que isso, 

é uma das mais ricas reservas de vida animal. Por exemplo, é 

possível assinalar novamente que quase um terço das espécies 

de mamíferos que podem ser chamados verdadeiros animais 

de montanha são nativos destas montanhas. 

Gulmarg, o prado de flores, é um dos principais resorts de mon-

tanha da Ásia pela sua beleza lendária, localização privilegiada 

e variedade de escolhas que oferece aos visitantes. Famoso 

pelos seus requintados vales, riachos deslumbrantes, encostas 

fascinantes para todo o tipo de esqui e caminhadas, Gulmarg é 

também o lar de um dos mais altos campos de golfe do mundo. 

A exuberante floresta de pinheiros arborizados em Patnitop 

oferece uma ampla sintonia em frente para o Trekking. Isto é 

conhecido pelos seus muitos catiões e pontos de referência 

pitorescos, e por viajar para Jammu e Kashmir. Patnitop está 

localizado na Cordilheira do Baixo Himalaia, perto da cordil-

heira do Pir Panjal. Esta famosa estância de montanha está em-

poleirada num planalto de grande beleza, a uma altitude de 

2024 m através do qual passa a auto-estrada Jammu- Srinagar. 
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FORMAS DE ARTE DE JAMMU & KASHMIR 

A rica herança de Kashmir inclui danças famosas que 

são apresentadas em todas as principais funções e dan-

ças de casamento no UT. Há também algumas danças 

especiais pré-alugadas para certas funções como 

aniversários, colheita de safras, etc. As formas de dan-

ça de Jammu e Kashmir não se limitam ao UT, mas atra-

em os olhos de todas as pessoas de todo o país. Estas 

danças tradicionais fazem agora parte integrante da 

rica cultura do UT. 

Calico Painting - Samba, uma pequena cidade a cerca 

de 40 kms de Jammu, na auto-estrada Jammu 

Pathankot é um centro de impressão de blocos bem 

conhecido. A Calico Printing goza de uma grande popu-

laridade. A impressão em cor vegetal com a ajuda de 

blocos de madeira em tecido de algodão tecida à mão 

está a ser usada como coberturas frescas, confortáveis, 

de chão/cama e são muito procuradas. 

O artesanato de Kashmiri exibe uma extraordinária in-

tricácia e perícia. Os trabalhadores de Jammu-Kashmir 

têm experiência no fabrico de tapetes, cestos, pendur-

as de parede e outros artigos artesanais. Também se 

pode encontrar uma variedade de trabalhos em madei-

ra, prataria e xales com um desenho incomparável. 

Esta crescente indústria de artesanato de Jammu & 

Kashmir não só lhe oferece artigos maravilhosos, mas 

também técnicas de artesanato de várias tribos, bem 

como de pessoas em geral do val- ley. 

Arte e Artesanato famosos de Jammu e Kashmir incluem Tapetes, Tecelagem de Cestos, Bordados, Xales 

de Pashmina, Papier Mache ( o papel é embebido em água até ao momento em que se desintegra. Depois 

é utilizada uma solução adesiva para o misturar, eventualmente moldando-o em diferentes formas que 

são posteriormente coloridas e envernizadas), o Tweed (produto de pura lã que passa por oito passos de 

tosquia de lã para tomar várias formas), os Produtos de Madeira de Nogueira. 
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 Lavar bem a carne e drenar completamente a água. 

 Marinar a carne com os ingredientes mencionados durante aproximadamente 1 a 2 horas. Cobrir e 

refrigerar para melhores resultados. 

 Aquecer o ghee e o óleo numa panela de fundo pesado. 

 Adicionar folha de louro e outras especiarias inteiras como cardamomo, cravo-da-índia, canela. 

  Acrescentar a carne marinada e aumentar o calor, dourando bem a carne. 

 Acrescentar quase 1 chávena de água e deixar cozinhar com a tampa fechada. 

 Deixar o caril cozer em fogo brando durante 15 minutos até o óleo começar a separar-se do caril. Assim 

que o óleo começar a separar-se, adicionar iogurte batido, pimenta vermelha em pó e erva-doce em pó. 

 Misturar bem de modo a que tudo incorpore bem. Acrescentar sal, se necessário. 

  Adicionar Ratan Jot / raiz de Alkanet infundida em óleo no carneiro e cozinhar até que o carneiro esteja 

macio e tenro. 

 Decorar com coentros frescos e servir quente com arroz ou Naan  

*** 

 500 gramas de 

Mutton, com ossos, 

cortados em pedaços 

médios 

 1 chávena de iogurte 

 Sal, de acordo com as 

necessidades 

 2 colheres de sopa de 

óleo 

 2 colheres de sopa de 

ghee 

 Um punhado de folhas 

de coentros picadas, 

para guarnição 

 Para a 
Marinação: 

 2 colheres de 
chá de pasta de 
alho de gengibre 

 1 colher de chá 
de sementes de 
funcho 

 1/4 colher de 
chá de canela em 
pó 

 1 colher de chá 
de Pó de Pimenta 
Vermelha de 
Kashmiri 

 1/2 colher de 
chá de pimenta 
preta em pó 

Ingredientes: 

mÉtodo 

COZINHA - ROGAN JOSH 

Rogan Josh é o prato característico de Kashmir, cujo nome deriva de palavras persas em 

que Rogan significa petróleo e Josh significa calor intenso. Nenhuma celebração está com-

pleta sem este prato emblemático, tipicamente feito com borrego, mas hoje em dia o car-

neiro é utilizado para fazer esta receita autêntica e aromática. Entre os poucos ingredien-

tes exóticos utilizados na receita, a raiz de Alkanet, mais conhecida como Ratan Jot, é a 

mais importante. É a tradição - aliada utilizada para adicionar cor aos alimentos. 

Tempo de preparação 15 min. 

Tempo de marinação: 1-2 hrs 

Tempo de cozedura 45 min. 

Tempo total 2-3 horas  

Servindo 4 pessoas 

 

 

 Para especiarias 
inteiras: 

 2 Cardamomo preto 

 4 Cápsulas de 
cardamom 

 4 Cravo-da-índia 

  Canela em pau de 1 
polegada 

 1 folha de louro 

 1 colher de chá de 
pó de funcho 

 2 colheres de chá de 
Kashmiri Pó de 
Pimenta Vermelha 
de Kashmiri 

 1/2 polegada Ratan 
jot (alkanet), 
(infundir em 

By Mrs. Pallavi 

Redkar 
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Esta é uma pose de ângulo torcido que 
permite um bom alongar para todo o corpo. 

 

Prós 

 A prática desta Asana irá aumentar a 
resistência, força e flexibilidade dos 
ombros, ancas e pernas 

 Abre o peito e fortalece os músculos em 
torno das costelas. 

 Aumenta a capacidade dos pulmões 

 Melhora a circulação do sangue. 

 

Contras 

 

 Quem tem ombro congelado e artrite 
aguda não deve fazer esta postura. 

 

 Os que têm espondilite ou espondilose 
podem fazer esta postura com cuidado, 
mas não devem torcer o pescoço. 

--------------------------------------------------- 

Esta é a chamada pose de Águia. Postura de 
equilíbrio em pé 

 

Prós 

  Fortalece e estica o tornozelo de um 
bezerro. 

 Estica as coxas, ancas, ombros e parte 
superior das costas. 

 Melhora o equilíbrio 

  Melhora a concentração 

 

 

Contras 

 

 Evite praticar esta posição se tiver tido 
lesões recentes no joelho, tornozelo ou 
ombro. 

 

 Não pratique esta posição se sofrer de 
qualquer uma destas condições: Tensão 
arterial alta ou baixa, asma, vertigens, 
obesidade, dores de cabeça frequentes. 

------------------------------------------------------ 

Baddha Parshva-
konasan  

Garudaasan  

Posições físicas do Yoga  
Pela Senhorita Manisha Chitnis, 

Terapeuta de Yoga 



Monthly Newsletter  

 9  www.indembangola.gov.in        IndiainAngola2019    @IndiainAngola                India_in_Angola                                                          

AyuSH Tips 

3 Passos Simples Partilhados pelo Ministério de Ayush para Melhorar a Imunidade 

  

 

 

 

 
O Ministério de Ayush recomenda tomar (10gm) Chyavanprash pela manhã, bebendo golden milk e chá 

de ervas preparado a partir de especiarias para melhorar a imunidade. 

 

Seguindo o ditado, "mais vale prevenir do que remediar", o Ministério do Ayush (Ayurveda, Yoga, 

Unani, Siddha, e Homeopatia) está rotineiramente a exortar o público em geral a reforçar o sistema de 

defesa natural do seu corpo, abraçando três hábitos simples no seu estilo de vida. 

 

Os três passos a seguir, incluem; 

1. Beber água quente durante todo o dia, 

2. Praticar asanas de yoga, pranayama, e meditação pelo menos 30 minutos todos os dias, 

3. Incluir na dieta especiarias naturais como o Lahsun (Alho), Haldi (Cúrcuma), Dhaniya (Coentros). 

 

"Seguindo estas medidas simples de reforço da imunidade e de prevenção da #Ayush, podemos ajudar o 

público a melhorar a sua saúde no geral". 

 

 No seu website, o ministério refere que, além de tomar Chyavanprash, beber chá de ervas, e leite de 

curcuma, jaggery e passas são também eficazes para reforçar a imunidade. A aplicação de óleo de coco 

ou sésamo nas narinas e a extracção de óleo (as medidas de imunidade Ayurveda) também são 

recomendadas. A inalação a vapor utilizando sementes de Ajwain e folhas frescas de hortelã ou 

tomando cravinho em pó com mel são recomendadas para a dor de garganta e tosse seca. Para mais 

informações, visite https://www.ayush.gov.in/ 
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A Embaixada da Índia iluminou-se em Tri Color para celebrar o 

Festival mais importante da República da Índia e as conquistas dos 

75 anos de independência. 

ACTIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO-SETEMBRO DE 2022  

Como parte do #AzadiKaAmritMahotsav e das celebrações do 75º 

aniversário do Dia da Independência, a Embaixada organizou um 

concurso de Pintura para crianças que contou com uma participação 

entusiástica. Os vencedores serão premiados no dia 15 de Agosto 

nas celebrações do Dia da Independência na Embaixada  

Como parte do #AzadiKaAmritMahotsav e das celebrações do 75º 

aniversário do Dia da Independência, a Embaixada organizou o Con-

curso de Mehndi que contou com a participação entusiástica dos 

indianos em Angola. Os vencedores serão premiados no dia 15 de 

Agosto nas celebrações do Dia da independência na Embaixada. 

A Embaixada celebrou o 8º Dia Nacional do Handloom com a 

diáspora indiana & Amigos e Handloom do Norte e do Sul foram 

exibidas durante o evento. O sector Handloom é um símbolo do rico 

e variado património cultural do nosso país. O Handloom é uma 

importante fonte de subsistência nas zonas rurais e semi-rurais do 

nosso país. É um sector que aborda directamente o 

empoderamento das mulheres, sendo mais de 70% de todos os 

tecelões e trabalhadores aliados do sexo feminino. O Movimento 

Swadeshi, lançado a 7 de Agosto de 1905, tinha encorajado as 

indústrias indígenas e, em particular, os tecelões de teares manuais. 

Em 2015, o Governo da Índia decidiu designar o dia 7 de Agosto de 

cada ano, como o Dia Nacional do Pão de Açúcar. O primeiro Dia 

Nacional do tear manual foi inaugurado a 7 de Agosto de 2015 pelo 

Primeiro Ministro Narendra Modi em Chennai. 

Como parte do #AzadiKaAmritMahotsav e das celebrações do 75º 

aniversário do Dia da Independência, a Embaixada organizou o 

Concurso Rangoli que contou com a participação entusiástica dos 

indianos em Angola. Os vencedores serão premiados no dia 15 de 

Agosto nas celebrações do Dia da Independência na Embaixada. 
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A Embaixada da Índia iluminou-se em Tri Color para celebrar o 

Festival mais importante da República da Índia e as conquistas 

dos 75 anos de independência. 

ACTIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO-SETEMBRO DE 2022  

Actuações culturais da diáspora indiana por ocasião das 

celebrações do 75º Dia da Independência da Índia. 

A Embaixadora participou no #BloodDonationCamp organizado 

pela comunidade indiana em Angola para celebrar o 75º Dia da 

Independência da Índia. 

A Embaixada da Índia celebrou o 75º Dia da Independência da 

Índia com fervor e entusiasmo e participação da comunidade 

indiana. A Bandeira Nacional foi içada pelo Embaixador, seguido 

da leitura do discurso do Honorável Presidente da Índia. Os 

prémios para os vencedores do concurso AKAM Quiz e Rangoli, 

Mehndi & Pintura, realizado a 14 de Agosto, foram também 

distribuídos. 

Para assinalar o 150º aniversário de nascimento de Sri Aurobindo, 

uma curta-metragem intitulada "Sri Aurobindo Ghose": O Início 

da Viagem Espiritual" foi exibido na Embaixada 
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A Embaixadora encontrou-se com Harmeet Singh (GM-

Operations & Business strategy), Clínica General Katondo 

Hospital, Talatona, Angola e discutiu as possibilidades de 

cooperação no sector da Saúde. 

Activities during the month of Aug-Sept 2022 

Ganesh Aarti e Ganpati Visarjan por ocasião do #GaneshFestival realizado em #Angola  

A Embaixadora participou no Campo de Inspecção Médica e 

Oftalmológica da Índia organizado pela comunidade indiana em 

Angola na zona rural Golf II. A embaixadora também conheceu o 

Administrador do Kilamba Kiaxi, Sr. Fernando Cardoso, durante o 

Campo. 

A Embaixada da Índia, Luanda celebrou #AzadikaAmritMahotsav 

com o Dr Raj Phanden, MD Ayurveda, popularmente conhecido 

como Cycle Baba, que está actualmente em expedição mundial de 

Bicicleta. Durante a Interacção, o Dr Raj partilhou as suas 

fascinantes experiências com a diáspora indiana e amigos da Índia 

em Angola. A Embaixadora deu-lhe uma Carta de Apreciação 

pelos seus esforços na divulgação da consciência sobre o 

aquecimento global, as alterações climáticas e o seu efeito sobre 

a raça humana, a plantação, a Ayurveda (o antigo sistema indiano 

de medicina) e a cultura indiana. A Embaixadora fez um sinal ao 

Dr. Raj Phanden da Embaixada da Índia em Luanda e desejou-lhe 

tudo de melhor nos seus esforços futuros. 
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A Embaixadora Pratibha Parkar fez uma chamada de cortesia ao 

Ministro dos Negócios Estrangeiros Téte António em 21 de 

Setembro de 2022 para o felicitar pela sua recondução e discutir 

várias questões de cooperação bilateral 

ACTIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO-SETEMBRO DE 2022  

Continuando os esforços no combate a questões relacionadas 

com o ambiente como a poluição, as alterações climáticas e o 

aquecimento global, a Embaixada da Índia organizou o Ciclo Baba 

Dr Raj Phanden em Luanda para encorajar todos a trabalhar nesta 

direcção para salvar o nosso planeta. 

A Embaixadora visitou a Fábrica de Biscoitos Sivam gerida por um 

investidor indiano em #Angola, Sr. Srinivas Krovi & apreciou os 

laços comerciais Índia- Angola. 

#HindiDiwas2022 foi celebrado em #Angola como parte de 

#AzadiKaAmritMahotsav com um discurso da embaixadora Prati-

bha Parkar, recital de poemas, bhajans, ensaios e drama hindi 

apresentado pelos indianos em Angola. Os prémios aos vence-

dores dos concursos de Ensaio e Kavita, juntamente com certifica-

dos de encorajamento, foram entregues pela Embaixadora na 

ocasião. 

O Embaixador reuniu com o Sr. Miguel Dialamicua, Director do 

DAO, MIREX, e teve discussões abrangentes sobre questões de 

interesse bilateral. 
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM AGOSTO-SETEMBRO DE 2022 

O PM encontra-se com o recém-eleito Vice-Presidente da 

Índia, Shri Jagdeep Dhankar, em Nova Deli, a 12 de Agosto 

de 2022 

A Presidente, Smt. Droupadi Murmu, o Vice-Presidente, Shri 

M. Venkaiah Naidu, o Primeiro Ministro, Shri Narendra Modi 

com o recém empossado Comissário Central de Vigilância, Shri 

Suresh N. Patel, em Rashtrapati Bhavan, em Nova Deli 03 de 

Agosto de 2022. 

O PM inspeccionando a Guarda de 

Honra em Red Fort por ocasião do 75º 

Dia da Independência, em Deli, a 15 de 

Agosto de 2022. 

O Primeiro Ministro, Shri Narendra Modi inaugurou 

o 'Kartavya Path'. Simboliza uma mudança do antigo 

Rajpath sendo um ícone do poder, para o Caminho 

de Kartavya sendo um exemplo de propriedade 

pública e empoderamento. 

O PM apresenta a estátua de Netaji Subhas Chandra 

Bose na Porta da Índia, durante a inauguração do 

Caminho de Kartavya, em Nova Deli, a 08 de 

Setembro de 2022. 

Durante o evento, o PM apelou aos cidadãos para trabalharem com determinação em prol da 

prosperidade do país e enfrentarem unidos os desafios que impedem o desenvolvimento. 
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PRÓXIMOS EVENTOS  

O Dia Hindi é celebra-se anualmente em qual das seguintes datas? 
A. 14 de Setembro 
B. 15 de Setembro 
C. 16 de Setembro 
D. 17 de Setembro 
                                       Resposta ao mini teste do último mês: B. 

*** 
 

MINI TESTE 

Conclave Regional CII - Índia & África Austral : 31 Out - 1 Nov 2022 em Joanesburgo África. 

Todos os participantes interessados (incluindo funcionários 
do Governo) devem registar-se pelo website: 
www.indiasadcconclave.com. 

54ª edição da Feira IHGF de Deli (Outono) 2022 14 - 18 de 

Outubro de 2022 no India Expo Centre & Mart, Greater 

Noida, Delhi NCR. 

Os compradores e importadores interessados podem registar-se em www.ihgfdelhifair.in/
register Para qualquer esclarecimento, por favor escreva para visitors@ihgfdelhifair.in 

A Exposição Pecuária & Agri Expo- 28-29-30 de Outubro de 2022 (das 9h00 às 18h00) na 

India Expo Mart & Centre, Greater Noida, Delhi- NCR Índia. 

 
 

Para qualquer esclarecimento: visite https://theaquacultureexpo.com/ ou envie um e-mail para 
info@infinityexpo.in, info@thegrainsexpo.com ou contacte +911141089110, 41089710 

Banners da Web https://ihgfdelhifair.in/web-banner.html 

Emailer/EDM https://ihgfdelhifair.in/emailer.html 

Nota de Imprensa https://ihgfdelhifair.in/assets/pdf/54th_IHGF_Delhi_Fair-Autumn-2022.pdf 
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