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15ª EDIÇÃO DO 

BOLETIM INFORMATIVO 

 DO GABINETE DA EMBAIXADORA 

 

Caros leitores, 

Tenho o prazer de apresentar a 15ª edição do boletim informativo 

'Bharat Darshan'. O mês de Outubro está gravado na mente de todos os 

indianos como o mês do aniversário do Pai da nossa nação Mahatma 

Gandhi. Mahatma Gandhi cuja a jornada para se tornar Mahatma ou 

grande alma que começou na África do Sul foi o maior líder do mundo 

e único lutador da liberdade que ensinou a humanidade a lutar contra a 

injustiça de forma não violenta. Ele ensinou o mundo a andar no 

caminho da verdade e da não-violência e a escolher um estilo de vida 

próximo da natureza. Para comemorar a sua vida e os seus 

ensinamentos, a embaixada organizou uma campanha de 'limpeza da 

praia' em Luanda. A Índia também celebrou o festival de 'Nav Ratra' ou 

Nove noites. O festival dedicado a várias formas de Devi ou Deusa é a 

comemoração de várias facetas e papéis da mulher como filha, mãe, 

irmã, esposa, amiga e também o reconhecimento do poder da mulher e a 

sua contribuição para a sociedade e economia como dona de casa, 

agricultora, professora, advogada, médica, enfermeira, engenheira, 

operária e líder. . Nesta edição abordámos de um estado de Bengala 

Ocidental onde Navaratra é celebrado em grande escala. Agradeço à 

Sra. Pallavi Redkar pela receita de Rasmalai, que é uma iguaria do 

estado de Bengala Ocidental famoso pelos seus doces feitos de leite. 

Agradeço também à Sra. Manisha Chitnis (http://www.instagram.com/

_young.again) pelas duas novas Yogasanas Naukasan e Dronasan. 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 na República de Angola 

 

 

 
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 

EMBAIXADA DA 

ÍNDIA,LUANDA 

mailto:consular.luanda@mea.gov.in
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CAMPANHA DE LIMPEZA DA PRAIA NO ANIVERSÁRIO DO MAHATMA GANGHI 

A vida de Mohandas Karamchand Gandhi é uma história 

de esforço heróico para estabelecer os valores da 

Verdade e da Não-Violência na vida humana. Na 
prossecução deste objectivo, Gandhiji tornou-se um 

Mahatma de um mero 'Monya'. Ele tornou-se um 

mensageiro, para os povos do mundo rodeado pelo fogo 

da violência no século XX. Tornou-se também 'O Pai da 
Nação'. Salvou a Índia e a Grã-Bretanha do ódio mútuo 

e da vingança, recorrendo à experiência da Verdade e da 

Não-Violência na luta da Índia pela liberdade. 

Este ano, no seu 152º Aniversário de 
nascimento, a Embaixada da Índia, Luanda 
(Angola) celebrou-o com Campanha de 

limpeza da praia com um lema de Swachhta 
Abhiyaan (Campanha de Limpeza) como parte 
da Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U)  
2.0 e AMRUT 2.0 lançados pelo Primeiro 
Ministro. 

Em ocasião a esta data, S.E. Pratibha Parkar, 

Embaixadora prestou homenagem a Mahatma 

Gandhi com deposito de flor e destacou a 

filosofia gandhiana de limpeza e saneamento e a 

sua importância na nossa vida quotidiana  

Cerca de 200 voluntários da comunidade 

indiana, parceiros locais e administração 

local participaram na campanha de 

limpeza.  

Gandhi Jayanti é celebrado no dia 2 de Outubro de cada 
ano para assinalar o aniversário do nascimento de 
Mahatma Gandhi. O Primeiro Ministro presta 

homenagem a Mahatma Gandhi no seu 152º aniversário 
de nascimento, na Casa do Parlamento, em Nova Deli, a 
02 de Outubro de 2021. 
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Dia de Unidade Nacional celebrado na Embaixada, homenageando Sardar 
Vallabhbhai Patel no seu aniversário de nascimento, organizou-se uma  projecção de 
uma curta-metragem sobre a vida e obra de Sardar Patel e comprometendo-se para a 

Unidade Nacional.  

Sardar Vallabhbhai Patel. Popularmente conhecido como 

o "Homem de Ferro da Índia, foi um lutador pela 

liberdade e mais tarde um político que desempenhou um 

papel importante na integração da Índia. Assumiu o cargo 

no Departamento de Estado e foi responsável pela adesão 

de 565 Estados principescos à União da Índia. 

Em 2014, o Governo da Índia introduziu o Rashtriya Ekta 

Diwas ou Dia de Unidade Nacional com o objectivo de 

prestar homenagem a Sardar Vallabhbhai Patel. 

CELEBRAÇÃO DO DIA DE UNIDADE  NACIONAL 

Para comemorar o 146º aniversário do nascimento de Sardar Patel, a Embaixada da Índia em 

Luanda, celebrou a Semana de Unidade Nacional de 25-31 de Outubro de 2021. 

 

Durante a Semana de Unidade Nacional, uma exposição de fotografia digital/online e um teste 
online sobre a vida e obra de Sardar Patel foi exibido na nossa página do Facebook todos os dias 

para prestar verdadeira homenagem a um dos maiores líderes da Índia moderna. 



Monthly Newsletter  

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

CULTURA E TURISMO 

LUGAR DO MÊS: BENGALA OCIDENTAL 

Bengala Ocidental está localizada na parte oriental da Índia na Baía de Bengala, 

cobrindo uma área total de 88.752 Kms. O estado está rodeado por Sikkim e 

Bhutan no norte, Assam no nordeste, Bangladesh no leste, Baía de Bengala no sul, 

Odisha no sudoeste, Jharkhand & Bihar no oeste, e Nepal no noroeste  

Bengala Ocidental tem uma divisão geográfica heterogênea com inúmeros recursos naturais, que se estendem desde a 
cadeia montanhosa do Himalaia Darjeeling no norte até a planície do Ganges no sul, de praias tranquilas em toda a 

região costeira ao maior Delta do mundo, que também é conhecido por ser o local do habitate natural de espécies 
selvagens escassas de tigres reais de Bengala em estuários de mangais de Sundarbans, de paisagens verdes variadas a 

vastos acontecimentos históricos desde o período antigo e clássico, período medieval e moderno, período colonial até a 
independência e depois. 

Bengala Ocidental é o quarto estado mais populoso da Índia e é 
religiosamente diversificado. Bengala Ocidental produz várias 

variedades de peças feito a mão de algodão e seda no país, o que 
constitui uma forma de subsistência popular para a população rural 

do estado. Durga Puja é a maior festa popular e amplamente 
celebrada no estado e o festival hindu de cinco dias de duração, que 

testemunha a intensa celebração em todo o estado. Por último, mas 
não menos importante, o Críquete e o Futebol são desportos 
populares no estado.  

Tem sido testemunha da visão e inspiração 

derradeira, sendo o lar de santos lendários, 

pregadores, poetas, pensadores, lutadores pela 
liberdade, cantores, desportistas, cineastas, 

cientistas, académicos e é coroado como o centro 

cultural e intelectual desde os tempos pré-coloniais. 

As características ilimitadas e irresistíveis incluem uma 
rica história, arquitectura patrimonial, belas artes e 

artesanato, festivais folclóricos vibrantes, música-teatro-
drama, festas tradicionais, gastronomia deliciosas e 
especialidades étnicas que são mágicas sobre esta terra. 

Adicionando à sua atração de inúmeras grandes obras 
que nasceram aqui desde tempos imemoriais na forma 
de letras inesquecíveis, poesia, arte, prosa. 
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FESTIVAL DO MÊS-VIJAYADASHAMI AND DURGA PUJA 

Este festival é celebrado com fervor em todos os 

templos da Deusa Durga. Durante Navaratri i.e. nove 

noites, a Deusa Durga é adornada nas suas diferentes 

formas e avatares como Mahishasura Mardhini, Bala 

Tripura Sundari, Raja Rajeshwari, Annapoorna, Kali, 

Kanaka Durga, Lakshmi, Saraswati e Gayatri Devi.  

O nome Vijayadashami deriva dos termos sânscritos 

"Vijaya dashami", que significa vitória no dia de 

Dashami. Dashami é o décimo dia lunar de um mês do 
calendário hindu. O arder em chamas...esta é a efígie de 

Ravana significando a vitória do bem sobre o mal.  

Depois de observar os rituais durante nove dias em 

Navratri, as pessoas celebraram Dussehra com grande 

entusiasmo por todo o país. Dussehra é o festival que 
marca o fim tanto da Durga Puja como o festival 

Navratri. Este auspicioso dia está associado ao Senhor 

Rama e à forma como ele matou Ravana para 

estabelecer como o dia em que o bem triunfou contra o 
mal. 

Celebrado no mês de Ashvin (Setembro - Outubro), Durga puja (carinhosamente conhecido 

como Pujo) é um dos festivais mais aguardados na Índia, especialmente em Bengal 

Ocidental. Embora o tempo comece a ficar mais fresco, o ar é espesso com o calor irradiado 
pelos devotos. Vijayadashami também conhecido como Dussehra ou Navaratri é um 

festival hindu de extrema importância. Vijayadashami, um festival que simboliza a vitória 

do bem sobre o mal, é celebrado com fervor, devoção e alegria  tradicional em toda a Índia. 
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CONSELHO DE  AYUSH DO MÊS 

Yusha (sopa medicamentosa) é uma bebida fácil de 

digerir que pode manter a demanda de proteína quando a 

digestão é fraca. Ela aumenta a capacidade do corpo para 

absorver ferro e minerais  

Ingredientes: 

 

Grama Verde, Água, Sal, Pimenta, Óleo/Ghee, Sementes 

de Mostarda, Sementes de Feno-Grego, Folhas de Caril, 

Sumo de Limão. 

 

Amalaki Panaka (Bebida de Groselha da Índia) é 

rica em cálcio, potássio, vitamina C, complexo B 

e antioxidantes. Pode ser feito facilmente em casa. 

 

Ingredientes: 

 

Amalaki Panaka- Groselha Indiana (Phyllanthus 

Emblica), Tala, Kharjura Guda (palma, tâmara) ou 

açúcar, gengibre seco em pó, cardamomo 

finamente alimentado, mel. 

Uma nutrição adequada é um elemento chave para a saúde. Sua Excelência Sr. Vaidya Rajesh Kotecha, Secretário para 

Ayush,  diz que os sistemas de medicina Ayush têm um vasto tesouro de conhecimentos que abrange a saúde e a 

nutrição.  

 

 Práticas para obter o melhor benefício possível dos alimentos: 

 Coma alimentos frescos e quentes 

 Não comer sem desejo 
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YOGA ASANA (POSTURA) DO MÊS 

Isso também é chamado de pose da tigela. É uma 

postura complementar à Naukasana. A prática desta 

yogasana é feita para melhorar a força do núcleo. 

 

Prós 

 

- A prática de Dronasana fortalece os músculos 

rectos e outros músculos abdominais. 

 

- A saúde abdominal melhora. Queixas como 

constipação , indigestão, problemas gástricos são 

eliminadas. 

 

- Constrói-se a força do núcleo. 

 

- O depósito de gordura na região abdominal é 

aparado. 

 

Contras 

 

-Deve-se evitar esta postura, caso haja qualquer tipo 

de inchaço no abdômen, apendicite e/ou dor 

abdominal aguda. 

 

-Se houver um problema grave com a coluna 

vertebral, deve evitar-se a prática de Dronasana. 

  

 

 

----------------------------------------------—————- 

 

É a pose de Barco. Curva para trás para a coluna vertebral, 

especialmente para a parte inferior da coluna vertebral, o 

que geralmente não acontece nas nossas actividades do dia-

a-dia. 

 

Prós 

 

- Há alongamento no peito e nos ombros. A respiração 

intercostal feita na postura final desta Ásana ajuda a 

aumentar a capacidade pulmonar. 

 

-Há compressão das ancas e das coxas.  

-Estes músculos ganham um bom tónus ao aparar a gordura.  

-À medida que a região lombar é esticada, estes músculos 

são fortalecidos.  

 

-As dores lombares podem ser eliminadas.  

-Como há pressão no abdómen, a circulação sanguínea na 

zona abdominal melhora.  

 

-O sistema digestivo e o sistema excretor funcionam bem.  

 

-Esta Asana é a medida preventiva e curativa para a dor 

ciática. 

 

Contras 

 

Os que têm dores abdominais agudas e doenças como a 

hérnia, o hidrocele deve evitar ests  postura.  

 

Durante o ciclo menstrual senhoras deve evitar esta postura.  

Senhoras grávidas não deve fazer Naukasana. 

 

 

-----------------------------------------------————— 

Dronasana (द्रोणासन) Naukasana (नौकासन) 

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/ 
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COZINHA DO MÊS: RASMALAI 

Pela  Sra. 
Pallavi Redkar 

Rasmalai é uma sobremesa originária da parte oriental da Índia e um dos 

principais produtos alimentares cozinhados durante festivais como: Durga e 

Pooja. É uma combinação de duas palavras "Ras" que significa sumo e "Malai" 

que significa creme. O próprio nome é exótico e denota a riqueza deste delicado 

doce indiano. Rasmalai, sem dúvida, encabeça a lista de todas as sobremesas 

indianas à base de leite. 

 

Tempo de preparação:1 hora                                                                         Tempo de cozedura: 2 horas  

 

Tempo Total: 3 horas                                                                                         Fazer: 4 porções 

 

Ingredientes  

Método 

Para Chhena/paneer:  

Ferva o leite num recipiente de fundo pesado. Adicione sumo de limão ou vinagre branco e mexa até 

o leite coagular completamente. Esvaziar a água utilizando um coador e recolher o chhena/paneer. 

Lava a chena com água corrente fria para remover os vestígios de sumo de limão ou vinagre. Deixe 

no coador durante 10-15 minutos para drenar excesso de água e esprema para remover água 

completamente. Comece a amassar a chena até esta se tornar macia. Fazer pequenas bolas e achatar 

em forma de disco e manter de lado. 

 

Para o xarope de açúcar: 

Aquecer 1 chávena de açúcar e 6 chávenas de água numa panela grande e esperar até  ferver. Deixar 

ferver o xarope durante 5 minutos e adicione os discos de chhena/paneer. Cubra e cozinhe durante 10 

a 12 minutos. Os discos devem duplicar de tamanho. Coe os discos do xarope e espreme-os do xarope 

de açúcar. 

 

Para o leite adoçado espesso: 

Ferva um litro de leite numa panela de fundo pesado. Continue a mexendo até que o leite se reduza a 

um terço. Adicione açúcar, cardamomo em pó e açafrão ao leite. Deixe o leite esfriar até à 

temperatura ambiente. Transfira discos de paneer para o leite espesso e leve à geladeira por 5-6 horas. 

Decorar com nozes picadas e serva refrigerado. Os restos podem ser refrigerados num recipiente 

hermético durante 2 a 3 dias. 

Para Chhena/paneer:  Para leite adoçado espesso: 

1 litro de leite  1 litro de creme de leite integral 

2 colheres de sopa de sumo de 

limão ou vinagre branco  

1⁄4 chávena de açúcar 

 1⁄2 colher de chá de 

cardamomo em pó 

Para xarope de açúcar  Alguns fios de açafrão 

1 chávena de açúcar  7 pistácios (picados) 

6 chávenas de água   5 amêndoas (picadas) 

 10 castanhas de caju (picadas) 
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Sr. Lauro Cassule, um músico angolano e activista 

sócio-cultural teve um encontro com S.E. a Sra. 

Pratibha Parkar, Embaixadora da Índia e ofereceu o 

seu CD musical.  

ACTIVIDADES DURANTE O MÊS DE  OUTUBRO DE 

Para assinalar as celebrações do Azadi Ka Amrit Mahotsav em 

Angola, a Embaixada da Índia em parceria com a ICA 

organizaram um torneio de cricket em Luanda. Na cerimónia 

de encerramento do torneio, a  S.E. Sra. Embaixadora, 

Pratibha Parkar,  entregou o troféu à equipa vencedora e vice-

campeã, na Escola Liceu João Beirão Quatro Campo, Luanda 

Sul , Viana. 

Como parte das celebrações do Azadi Ka Amrit Mahotsav, 

foram concedidas este ano bolsas de estudo pelo ICCR a 

estudantes angolanos ao abrigo do Programa de Bolsas de 

Estudo para África.  S.E. a Sra. Pratibha Parkar entregou 

bolsas de estudo a estudantes angolanos que vão para a Índia a 

fim de fazerem o seu ensino superior na Universidade 

Durante a celebração de aniversário de Mahatma Gandhi, 

a Embaixada organizou a campanha de limpeza da praia. 

Durante o evento, o sketch (quadro) de Mahatma Gandhi 

foi presentiado a S.E. Sra. Governadora  de Luanda e a 

outros dignitários.  

Como parte das celebrações #AzadiKaAmritMahotsav, os 

estudantes angolanos continuam a embarcar em sua jornada de 

aprendizadigem  ligado ao Programa de Bolsas de Estudo do 

Governo da Índia, totalmente financiado pelo ICCR. Mais um grupo 

de estudantes partem para obter o ensino superior na Universidade 

de Gujarat, na Universidade Savitribai Phule Pune e na 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Cochin, na Índia. 
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM OUTUBRO DE 2021 

O Primeiro Ministro, Sr. 

Narendra Modi com os outros 

líderes do G-20 durante uma 

fotografia de família na Cimeira 

do G-20, em Roma, Itália, a 30 

de Outubro de 2021.  

O Primeiro Ministro, Sr. Narendra Modi fez o lançamento da 

Missão Swachh Bharat-Urban(SBM-U) 2.0 e AMRUT, no dia 

01 de Outubro de 2021, em Nova Deli. SBM-U 2.0 prevê 

tornar todas as cidades "Sem Lixo" e garantir a gestão das 

águas residuais e subterrânea em todas as cidades, excepto as 

abrangidas pela AMRUT.  

O Primeiro Ministro, Sr. 

Narendra Modi prestou 

homenagens ao antigo Primeiro 

Ministro, Sr. Lal Bahadur 

Shastri, no dia do seu aniversário 

de nascimento no Parlamento, 

em Nova Deli, no dia 02 de 

Outubro de 2021.  

AMRUT 2.0 visa fornecer 100% de cobertura de abastecimento de água a todas as casas 

em cerca de 4.700 órgãos locais urbanos, fornecendo cerca de 2,68 milhões de ligações de 

torneira e 100% de cobertura de esgotos e de fossas em 500 cidades AMRUT. 

O Primeiro-Ministro disse que "O ano 2022 marcará a conclusão de 30 anos da nossa parceria. A 

Índia completará também setenta e cinco anos da sua independência". Estou muito feliz por 

celebrarmos este importante marco como o "Ano da Amizade ASEAN-Índia".  

Durante o evento, o PM afirmou que para combater a pandemia global da Covid 19, 

apresentámos ao mundo a visão de 'Uma Terra - Uma Saúde'. Esta visão pode tornar-se 

uma grande força para o mundo lidar com qualquer crise deste tipo no futuro.  

O Primeiro Ministro, Sr. Narendra Modi prestou 

homenagens ao antigo Primeiro Ministro, Sr. Lal 

Bahadur Shastri, no dia do seu aniversário de 

nascimento no Parlamento, em Nova Deli, no dia 

02 de Outubro de 2021.  
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ECONOMIA INDIANA 

 

Em Outubro, a Índia realizou 100 milhões de 

vacinações num período de dez meses, tornando-

se o segundo país a atingir este marco. Enquanto 

que foram necessários 85 dias para administrar as 

primeiras 10 milhões de doses, as últimas 10 

milhões doses  para atingir a marca do século 

levaram 20 dias. Mais de 73 milhões de pessoas 

que receberam pelo menos uma dose de vacina 

enquanto mais de 32 milhões de pessoas que 

foram totalmente vacinadas. A este ritmo, a Índia 

atingirá o seu objectivo de vacinar toda a população adulta com pelo menos uma dose muito antes de 

Dezembro de 2021. Cerca de 99 por cento dos trabalhadores de saúde (HCWs) registados, 100 por cento dos 

trabalhadores da linha da frente (FLWs) registados, 69 por cento da população entre os 18-44 anos, 83 por 

cento da população entre os 45-60 anos e 79 por cento da população acima dos 60 anos foram administrados 

a primeira dose.  

 

O sector agrícola continua a oferecer perspectivas 

brilhantes, como é evidente no progresso 

saudável das sementeiras de rabi e no forte 

ressurgimento da precipitação, trazendo alegria à 

comunidade agrícola. A 29 de Outubro de 2021, a 

área total de rabi era de 43,3 cem hectares, 1,8 

por cento mais elevada em comparação com o 

ano anterior. A área cultivada com sementes oleaginosas de rabi aumentou 26,6 por cento - o que é um bom 

presságio para a produção de sementes oleaginosas em 2021-22. O armazenamento em estoque nos 

principais reservatórios utilizados para irrigação foi de 82% da capacidade total de armazenamento em 

estoque, inferior ao nível do ano passado (94%) mas superior à média da decada de 76%. O governo subiu o 

subsídio ao fosfato diamónico (DAP), crítico para o cultivo de culturas hortícolas, como um pacote especial 

único para compensar o aumento dos preços internacionais e assegurar que os agricultores obtenham estes 

fertilizantes a preços acessíveis. Melhores níveis de reservatório, pluviosidade adequada e disponibilidade de 

fertilizantes e sementes em excesso oferecem boas perspectivas para perspectivas saudáveis de Rabi. 

Com a campanha de vacinação da Índia contra a COVID-19 está atravessando novos marcos em 

rápida sucessão e festividades fervilhante de otimismo renovado para a recuperação econômica em 

andamento na Índia, um maior estímulo da procura, uma restauração mais completa das cadeias de 

abastecimento, uma diminuição das inadequações entre a oferta e a procura e uma maior geração de 

empregos estão por vir. A Missão Atmanirbhar Bharat, que engloba grandes reformas estruturais, 

continua a desempenhar um papel crucial na formação da recuperação económica da Índia, tanto 

através da sinalização de oportunidades de negócio como através da expansão dos canais de 

despesa. Armado com os impulsionadores de crescimento macro e micro necessários, o cenário está 

preparado para que o ciclo de investimento da Índia dê o pontapé de saída e catalise a sua 

recuperação no sentido de se tornar a economia de crescimento mais rápido do mundo! 

COVID -19: A Índia ultrapassa a marca de 100 milhões de vacinação 

Perspectiva 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Qual dos dias abaixo é o aniversário de nascimento do Sr. Lal Bahadur Shastri? 

 

(A) 1 de Outubro 

(B) 2 de Outubro 

(C) 3 de Outubro 

(D) 4 de Outubro 

 

Resposta do questionário do mês passado: (B) 22 

***  

PERGUNTA DO MÊS 

14ª Feira Internacional de Equipamento Ferroviário (IREE 2021)- O Maior Evento de  

Transporte Ferroviário da Ásia , 16-18 de Dezembro, 2021 | Pragati Maidan, Nova Deli, Índia 

 

A Confederação da Indústria Indiana (CII) em associação com o Ministério dos Caminhos-de-

Ferro, Governo da Índia estará a organizar a 14ª edição da Feira Internacional de Equipamento 

Ferroviário e conferência ( IRC 2021) de 16-18 de Dezembro de 2021 em Pragati Maidan, Nova 

Deli. Durante o evento será organizado um encontro entre os Compradores e Vendedores, 

incentivando o comércio bilateral. Para mais detalhes, pode fazer login em www.ireeindia.com. 

 

7ª SIT Anual: Saída Internacional de Turismo 2021 (Turismo Mundial) 

 

A Câmara de Importação, Exportação e Saúde na Índia estão a co-organizar a 7ª SIT Anual: Saída 

Internacional de Turismo 2021 (Turismo Mundial) juntamente com a TTI: Viagens & Turismo da 

Índia (Turismo Doméstico) Exposição & Conferência, uma das melhores feiras comerciais da Índia 

de 2 a 4 de Dezembro de 2021 no Estádio Panaji Dr. SP Mukherjee AC, Goa, Índia.  

 

Para mais detalhes pode contactar Email : ttindiaexpo2020@gmail.com 

/ trinity.cmd@gmail.com 

Website : www.ttindiaexpo.com 

 

15º Encontro de Compradores Vendedores Engimach - 3 e 4 de Dezembro, 2021 

 

Terá lugar no HELIPAD GROUND, GANDHINAGAR, GUJARAT . Para mais detalhes, por favor 

contacte: DIRECTOR, AFRO BUSINESS PROMOTION FEDERATION MOB NO. +91 

9099923551 ID de e-mail:- info.abpf@gmail.com 

 

36ª Edição da Feira Internacional de Luanda -FILDA 2021(30 de Novembro a 4 de Dezembro 

de 2021) 

Sob o lema: "A tecnologia como suporte para o desenvolvimento do agronegócio e da indústria", 

terá lugar de 30 de Novembro a 4 de Dezembro de 2021. Para mais pormenores, queira contactar 

+244924901280, geral@eventosarena.co.ao 

*** 
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