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A partir do Gabinete da Embaixadora
Tenho o prazer de vos apresentar a décima primeira edição do nosso boletim
informativo Bharat Darshan. O mês de Junho foi o mês do Yoga. Como

todos sabem em Dezembro de 2014, as Nações Unidas adoptaram uma
resolução declarando 21 de Junho como o Dia Internacional do Yoga. As
nossas Embaixadas e Consulados em todo mundo organizam vários eventos
em cooperação com os parceiros locais para comemorar o dia internacional
do Yoga. A Embaixada da Índia em Luanda organizou também o seu evento
no dia 19 de Junho. Foi uma honra para nós ter o Ministro da Cultura de
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Bharat Darshan

7º Dia Internacional do Yoga 2021
Introdução
Yoga no sentido real é uma ciência que se baseia no estudo espiritual. Estabelece a coordenação entre a
mente e corpo. O yoga é a confluência da arte e da ciência que nos guia para vivermos uma vida saudável.
De acordo com a palavra de raiz yujir em sânscrito, o termo Yoga significa juntar ou unir-se.

Yoga é o Património Cultural Antigo da Índia
Diz-se que a prática do Yoga liga a nossa consciência individual à consciência universal. Considera-se que a
origem do Yoga remonta ao período da Civilização do Vale Indus-Saraswati, que é quase 2700 a.C. Mesmo
no período pré-védico, o Yoga era praticado. Maharishi Patanjali foi o primeiro a organizar e codificar as
práticas tão antigas através do seu tratado sistemático de Yoga Sutra. É também chamado o pai da tradição
al yoga por causa da sua imensa contribuição ao domínio do yoga.

Os esforços da Índia para a popularização do Yoga
Após a independência, foram feitos esforços para integrar o Yoga com os programas dos serviços de saúde
pública, mas a verdadeira viagem transformacional do Yoga começa a partir de 9 de Novembro de 2014,
quando AYUSH, um Ministério separado foi criado com o objectivo de integrar a Ayurveda, Yoga e outras
instituições médicas tradicionais com os serviços de saúde. Os esforços indianos para popularizar o Yoga a
nível mundial recebeu um impulso com a declaração do 21 de
Junho como o Dia Internacional do Yoga desde 2015.
Foi dada a maior importância ao sol durante o período védico.
A prática da 'Surya namaskara' pode ter sido inventada mais
tarde devido a esta influência.
As sadanas (Práticas) de Yoga amplamente praticadas são:
Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana,
Dhyana (Meditação), Samadhi /Samyama, Bandhas & Mudras,
Shatkarmas, Yukta-ahara, Yukta karma, Mantra japa, etc.

Surya Namaskara

Prānāyāma deve ser incluído na vida diária de cada um. Prānāyāma ou exercício de respiração fortalece o
nosso sistema respiratório. É mais relevante nos tempos actuais porque é o sistema respiratório que é
gravemente afectado pelo Coronavírus. Durante a COVID-19, o Yoga também reforçou os laços familiares e
infundiu uma nova energia positiva na compulsão de ficar trancado em casa.
www.indembangola.gov.in
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Celebração do 7º IDY 2021

O 7º Dia Internacional do Yoga 2021 foi celebrado em Luanda com a participação de dignitários
locais, embaixadores e distintos membros da diáspora indiana. S.E o Sr. Jomo Fortunato, O Ministro
da Cultura, Turismo e Ambiente da República de Angola foi o Convidado de Honra.

O Protocolo Comum de Yoga asans foi realizado durante o evento sob a orientação da Sra. Celia
Sobrinho, da Escola de Yoga Aioki. O tema para o Dia Internacional do Yoga, 2021 é "Yoga para o
Bem-Estar".

S.E a Sra. Pratibha Parkar salientou a importância do Yoga na sua mensagem e encorajou as pessoas a
adoptá-la na sua vida quotidiana.

www.indembangola.gov.in
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CULTURA E TURISMO

Bihar
O seu nome deriva da antiga palavra "VIHARA". (mosteiro). Bihar é um lugar cheio de
história e de significado espiritual. Os Santuários hindus, budistas, jainistas, muçulmanos e
sikh abundam nesta terra antiga onde os primeiros grandes impérios da Índia se ergueram e
caíram. A passagem do Ganga, fluindo de forma abrangente e profunda enriquece as
planícies de Bihar antes de se distribuir na zona deltóide de Bengala. Bihar compreende
quatro regiões culturais - Bhojpur, Mithila e Magadha e Chotanagpur.
Breve História: Duas das mais gloriosas dinastias da Índia, Mauryas(321 -185 a.C.) e Guptas (320 a 550 d.C.)

floresceu na antiga região de Bihar, que era então conhecida como Magadh. O Grande Rei Ashoka (nascido
a 304 a.C.), morreu a 232 a.C.) da dinastia Mauryan, cujo império se espalhou pelo Sul da Ásia. Tinha a sua
capital em Pataliputra que está presente Patna. O período de Gupta, denominado como a era dourada da
Índia, foi também baseado em Magadh e Pataliputra como sua capital. É em Bihar que a primeira
democracia do mundo foi governada pelos Lichchavi (o actual Vaishali).

Nalanda e Vikramshila foram centros de
aprendizagem estabelecidos nos séculos V e VIII
respectivamente em Bihar, e são considerados
entre as universidades mais antigas e
internacionais, onde estudantes de todo o
mundo vieram para estudar.

Chhath é o maior festival hindu celebrado em
Bihar e no leste do Uttar Pradesh. Quase todas as
civilizações adoraram o 'Deus do Sol', mas tem
uma forma única em Bihar, Chhath Puja é a única
ocasião em que o pôr-do- sol é venerado
juntamente com o sol nascente.

Tikuli é um tipo de pintura à mão e sua história
se estende por mais de 800 anos. A pintura com
a sua evolução moderna e manifestações
variadas, tem sua origem em Patna, Bihar. A
pintura de Madhubani se tornou sinônimo de
arte e artesanato de Bihar em todo o mundo.

O rico cenário natural e a vida selvagem de Bihar
fazem dele um destino importante para o
turismo ecológico. Quer esteja a vislumbrar os
magníficos grandes felinos ou a observar as
maravilhas naturais em Bihar, o circuito Eco
cobre tudo.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

@IndiainAngola

India_in_Angola

5

Bharat Darshan

FESTIVAL DO MÊS
Buddha Purnima

Buda Purnima, que cai na noite de lua cheia no
mês de Vaisakha, comemora se o aniversário de
nascimento do Senhor Buda, fundador do
budismo. O Buda nasceu em uma família nobre de
kshatriyas em Lumbini em 563 aC, de acordo com
a tradição budista. Ele foi chamado de Siddhartha
Gautama em sua infância.

Isso foi aos 29 anos quando ele foi confrontado
com a impermanência e o sofrimento. Comovido
com todas as coisas que experimentou, ele decidiu
deixar o palácio no meio da noite contra a vontade
de seu pai, para viver a vida de um asceta errante.
De acordo com os primeiros textos budistas,
depois de perceber que dhyana meditativa era o
caminho certo para o despertar, Gautama
descobriu "o Caminho do Meio" - um caminho de
moderação para longe dos extremos da
autoindulgência e da automortificação, ou o Nobre
Caminho Óctuplo. Ele meditou por semanas para
encontrar respostas para todas as suas perguntas e
alcançou esclarecimento na manhã de lua cheia de
Maio debaixo da árvore Bodhi.
Buda chegou ao Deer Park (Sarnath) perto de Varanasi, onde encontrou o grupo de cinco ascetas e
foi capaz de convencê-los de que realmente havia
alcançado o despertar completo. O primeiro
sermão do Buda para eles é chamado Dharma
Chakra Pravartana ou o Girar da Roda da Lei. O
budismo é a religião praticada por cerca de 500
milhões de pessoas em todo o mundo. A trilha das
pegadas sagradas do Senhor Buda e os lugares importantes de sua vida e ensinamentos são conhecidos como "Circuito Budista da Índia".

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

@IndiainAngola

India_in_Angola

6

Bharat Darshan

Cozinha do Mês
Litti Chokha

Pela Sra. Pallavi Redkar

Litti Chokha é uma refeição completa que teve a
sua origem em Bihar. É também popular em
Jharkhand e partes do leste de Uttar Pradesh. Não
só é famosa a nível nacional como também é
consumida

em

países

estrangeiros

como:

Recheio Litti:

Maurício, Fiji, Suriname, Reino Unido, etc., onde



pessoas de Bihar, Jharkhand e do leste do Uttar

torrada)

Pradesh emigraram. É amigo do bolso das classes



1 cebola vermelha média finamente picada

trabalhadoras e também saudável em termos de



2 colheres de chá de óleo de mostarda

proteínas e nutrientes. É feito de farinha de trigo



4-5 dentes de alho ralados

integral e recheado com sattu (grama de farinha



1 pimenta verde finamente picado

em pó). Enquanto a forma rústica de cozinhar litti



1 polegada de gengibre ralado

é em forma de bolo no carvão de lenha, mas hoje



2 colheres de sopa de coentro picado

em dia são feitos em forno ou tandoori por



2 colheres de sopa de picles masala

conveniência.



1/2 colher de chá ajwain (sementes de



Tempo de preparação: 1 hora

carambola)



Tempo de cozedura: 45 Mins





Tempo total: 1 Hora 45 Mins

nigela)



Faz: 3 a 4 porções



1/2 colher de chá de pó de manga seco



Sal a gosto



2 colheres de sopa de água para molhar um

Ingredientes:
Massa litti:

1 chávena Sattu (farinha de grama de Bengala

1/2 colher de chá de kalonji (sementes de

pouco o recheio



2 chávenas de atta



1/2 colher de chá de sal

Chokha:



2 colheres de sopa de ghee derretido



1 beringela média



2 colheres de sopa de iogurte



2 batatas médias cozidas e esmagadas



Água para amassar a massa



4 tomates médios

www.indembangola.gov.in
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Cozinha do Mês


4 dentes de alho picados





1 polegada de gengibre picado

e aperte o centro para selar a bola de massa



2 pimentas verdes picadas

completamente.



1 colher de óleo de mostarda



3 colheres de coentro picado



Enrole-a entre as palmas das mãos para torná-la
lisa.

Para Servir:


Comece selando as bordas de uma extremidade



Repetir com a restante massa



Coloque o littis num forno a 400 graus de F por
40-45 minutos ou até dourar uniformemente.

1/2 copo Ghee


Método

Uma vez cozidos, retire-os do forno e mergulheos directamente no ghee derretido .

Para fazer Litti

Para fazer Chokha







Coloque atta numa tigela. Acrescente sal, 2

Asse a berinjela e o tomate em um fogo baixo

colheres de sopa de ghee bem como iogurte

durante 15 a 20 minutos até que a casca externa

e misture bem.

fique carbonizada e eles estejam suculentos por
dentro. Asse os dentes de alho.

Adicione água gradualmente para amassar
até obter uma massa macia. Cubra a massa



mate, coloque-os em uma tigela e amasse-os.

com um pano húmido e deixe repousar en

quanto faz o recheio.

Retire a casca carbonizada da berinjela e do to-

Adicione puré de batata cozida, alho torrado pic-

Para o recheio

ado, gengibre picado, pimenta verde picado e



sal.

Adicionar sattu a uma tigela. Acrescente cebola picada, 2 colheres de óleo de mostarda,



Acrescente coentro picado e óleo de mostarda.

gengibre ralado, alho, pimenta verde, coen-



Misture tudo até ficar bem combinado. Chokha

tro picado, kalonji, ajwain, amchur e sal. Adi-

está feito.

cione picke masala e misturar bem.




Acrescente poucas colheres de água para

Servir o Litti Chokha

torná-la um pouco húmida.



Para comer o litti, parti-o um pouco e despeje

Divida a massa em 8 partes iguais. Enrole

mais ghee para que o recheio seja molhado do

cada massa em um círculo. Coloque 1-2

com ghee.

colheres de sopa de recheio de sattu no cen-



Desfrute com chokha.

tro.

www.indembangola.gov.in
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Conselho de Ayush do Mês
Inclua Yoga em sua vida hoje para fortalecer seus músculos e
reduzir a dor nas costas! Ardha Uṣṭrāsana (a postura do meio
camelo) do #CommonYogaProtocol (CYP) pode ser praticado
(sob a supervisão do Instrutor de Yoga) seguindo estes
passos simples: Técnica: Fique de joelhos, coloque as mãos
nos quadris com os dedos apontando para baixo, mantenha
os cotovelos e ombros paralelos, Dobre a cabeça para trás e
alongue os músculos do pescoço; inspire e dobre o tronco
para trás tanto quanto possível. Agora expire e relaxe,
mantenha as coxas perpendiculares ao solo, permaneça na
postura por 10-30 segundos com a respiração normal,
Retorne com a inspiração; sentar em Vajrasana, depois
relaxe em Vishramasana

Medidas gerais:
Beber água quente durante todo o dia.
Prática diária de yogasana.
Especiarias como o Cúrcuma, Cominho, Coentros e Alho são
recomendado na cozinha.
Dieta fresca, quente e equilibrada.
Beber leite dourado (Meia colher de chá Haldi (Curcuma
longa) pó em 150 ml de leite quente) uma vez à noite. Evitar
em caso de indigestão.
Beba Ayush Kadha ou Kwath (infusão quente ou decocção)
uma vez por dia.

O Ministério de Ayush, na Índia, divulgou recentemente as
orientações sobre os cuidados domiciliares para crianças e
Conselho para os profissionais de Ayush sobre os cuidados
profilácticos em crianças durante a Pandemia de Covid 19. As
directrizes relativas ao Covid 19 podem ser acessadas através
do seguinte link do site oficial do Ayush Ministry https://
www.ayush.gov.in/docs/ayushProtocol-covid-19.pdf.
As Directrizes incluem as seguintes medidas gerais, tais como
Os pais/encarregados de educação devem assegurar a
lavagem frequente das mãos, educar os seus filhos sobre o
uso
adequado da máscara, ensiná-los a seguir
distanciamento social e encorajar hábitos de higiene
respiratória.

www.indembangola.gov.in
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM JUNHO DE 2021
O Primeiro-Ministro, Sr. Narendra Modi participa na
primeira Sessão de Divulgação da Cimeira do G7,
através de videoconferência, em Nova Deli, 13 de
Junho de 2021.
A sessão, intitulada 'Building Back Stronger - Health=Construindo de volta a Fortíssima - Saúde', centrou-se
na recuperação global da pandemia do coronavírus e no reforço da resiliência contra futuras pandemias.
Durante a sessão, o Primeiro-Ministro manifestou o seu apreço pelo apoio dado pelo G7 e outros países
convidados durante a recente onda de infecções por COVID na Índia.

O PM proferindo o discurso de abertura no Diálogo de Alto Nível
da ONU sobre Desertificação, Degradação da Terra e Seca,
através de videoconferência, em Nova Deli, a 14 de Junho de
2021. O PM comunicou que a Índia está no bom caminho para
alcançar o seu compromisso nacional de neutralidade da
degradação da terra.
Ele concluiu, "É responsabilidade colectiva da humanidade reverter os danos causados à terra pela
actividade humana. É nosso dever sagrado deixar um planeta saudável para as nossas gerações futuras".

PM abordando sobre o 7º Dia Internacional do Yoga, através de
videoconferência, em Nova Deli, isto no passado dia 21 de Junho
de 2021. O PM anunciou a aplicação M-Yoga, e disse que a
aplicação irá ajudar a alcançar 'Uma Saúde Mundial Única= One
World One Health'.

PM disse que, apesar da pandemia, o tema deste ano para o Dia Internacional do Yoga - "Yoga para o bemestar" tem elevado a moral das pessoas e desejou saúde para cada país, sociedade e indivíduo e espera que
estejamos unidos e fortaleçamos uns aos outros.

PM debatendo no evento do Dia Mundial do
Ambiente, organizado conjuntamente pelo Ministério
do Petróleo & Gás Natural e o Ministério do
Ambiente, Florestas & Alterações Climáticas, através
de videoconferência no dia 05 de Junho de 2021.
Primeiro-Ministro divulgou o "Relatório do Comité de Peritos sobre o Roteiro para a mistura de etanol na
Índia 2020-2025”. Lançou também o ambicioso projecto-piloto E-100 em Pune para a produção e
distribuição de etanol em todo o país. O tema para o evento deste ano é "promoção dos biocombustíveis
para um melhor ambiente".

www.indembangola.gov.in
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Actividades no Mês de Junho, 2021
A Sra. Embaixadora, Pratibha Parkar, manteve um
encontrou com o Sr. Gilberto Simão, o Presidente da
Associação das Indústrias Panificadora e Pastelaria no dia 1
de Junho de 2021 e abordaram sobre as possibilidades de
expansão dos negócios e rede de trabalho entre as
empresas Indianas e angolanas.

S.E. Embaixadora, Pratibha Parkar, encontrou-se com os membros da comunidade indiana em Angola no
dia 9 de Junho de 2021 e abordaram sobre iniciativas para as celebrações de #India@75.

O primeiro Encontro de Compradores e Vendedores da Índia e
Angola sobre Transformação de Alimentos e Agropecuário,
realizado em cooperação com a APEDA de forma virtual, no dia
14 de Junho de 2021, contou com cerca de 80 associações e
empresas do sector em ambos os lados. A Sra. Embaixadora,
Pratibha Parkar e o Sr. U K Vats, Director Geral da APEDA
divulgaram o Catálogo eletrônico sobre oportunidades comerciais
do sector e destacaram o imenso potencial para negócios.

www.indembangola.gov.in
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Actividades no Mês de Junho, 2021
A Embaixada organiza uma
reunião com a diáspora indiana no
dia 25 de Junho de 2021 para
discutir o roteiro de futuras
actividades culturais durante os
dois anos de comemoração do
India @ 75 em Angola.

A Sra. Embaixadora, Pratibha Parkar, visitou a
cidade da Lunda Sul que é bem conhecida pela
Mineração de Diamantes no dia 30 de Junho de
2021. Durante a sua visita, a Embaixadora visitou o '
o Pólo Diamantífero de Saurimo', o novo Centro
diamantífero em desenvolvimento na Lunda Sul
para atrair investimento estrangeiro. O núcleo está
a ser desenvolvido pela Endiama e Sodiama, as
empresas estatais de mineração e comercialização
de Angola.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

Durante a sua visita à província de Lunda Sul e
ao Centro de mineração de diamantes de
Angola, S.E. Sra. Embaixadora, Pratibha Parkar
manteve uma visita de cortesia com Governador
S.E. Daniel Félix Neto e trataram sobre
oportunidades de cooperação e possibilidades
de comércio e investimentos bilaterais. A
Embaixadora também encontrou-se com o ViceGovernador S.E. Leandro Kaputu e oficiais do
Governo da Província da Lunda Sul bem como
também com a Sra. Teresa Monteiro, Presidente
da Câmara de Comércio da Lunda Sul.
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Programa Digital da Índia

O Primeiro Ministro, Sr. Narendra Modi interagindo com os beneficiários do Prograda Digital da Índia, em
alusão ao 6º aniversário Digital da Índia Abhiyan, através de video-conferência, em Nova Deli, no dia 01
de Julho de 2021.

A Digital Índia é um projecto ambicioso do Governo da Índia para tornar o país digitalmente capacitado no
ramo da tecnologia. Este projecto foi lançado a 1 de Julho de 2015 pelo PM, Sr. Narendra Modi.

9 Pilares da Índia Digital

Alguns dos serviços que estão previstos
através desta iniciativa são cacifo digital, eeducação, e-saúde, e-assinatura e portal
nacional de bolsas de estudo.

Auto-estrada de Banda Lar ga
Acesso Universal a Telefones
Programa de Acesso Público à Inter net

1.Digital Locker

e-Governanção Refor mar o gover no
através da tecnologia

2. Attendance.gov.in
3. e-Hospital

E-Kranti Entr ega electr ónica de
Serviços

4. SBM Mobile app

Fabrico de produtos electrónicos Alvo
Importações líquidas zero

5. MyGov.in

TI (Tecnologia de Informaço) par a Auto-estradas do Trabalho

6. e-Sign framework

Informação par a todos

7. National Scholarship Portal

www.indembangola.gov.in
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Economia Indiana
Emergindo como a fresta de esperança entre a
economia atingida pela pandemia, o sector agrícola
diminui o impacto econômico, sendo o único sector
que registrou crescimento no ano fiscal de 2020-21.
Com a previsão de monções "normais" neste ano, o
governo estabeleceu uma meta recorde de
aumentar a produção de cereais alimentares para
307,31 milhões de toneladas durante 2021-22,
começando em julho.

No âmbito do plano Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY - III), grãos alimentares
adicionais, @ 5 kg por pessoa por mês, sem custos para cerca de 79,39 milhões de beneficiários
abrangidos pela Lei Nacional de Segurança Alimentar (NFSA), que foi fornecida inicialmente por um
período de dois meses, ou seja, Maio de Junho de 2021 e foi prorrogado até Novembro de 2021.

O consumo de energia da Índia, um dos pontos
fortes da recuperação económica desde
Setembro de 2020, registou uma taxa de
crescimento de 7,3 por cento em Maio de 2021
em relação a Maio de 2020. Restrições de
encerramento locais impostas pelos governos
estaduais, impacto dos ciclones Tauktae e Yaas
atingindo o Ocidente e as Costas Leste,
respectivamente, e as chuvas nas regiões do
Norte da Índia, levou à moderação em consumo
de energia no mês de Maio.
A diminuição do consumo na primeira quinzena de Maio foi seguida de um aumento na segunda metade.
Com casos de COVID-19 em declínio, espera-se que o desbloqueio das restrições de mobilidade reabasteça
a actividade industrial e a procura de energia.

Os bloqueios localizados e as restrições
de mobilidade tiveram um impacto
especialmente prejudicial nas vendas de
automóveis, um indicador chave do
desempenho da economia. Os dados de
Abril sublinham uma queda acentuada
de 34 por cento MoM nas vendas de
duas e três rodas, juntamente com um
declínio de 10 por cento MoM em
veículos de passageiros, embora um
tremendo crescimento em termos
anuais, com Abril de 2020 tendo
registrado vendas quase nulas.
As vendas de tractores, reflectindo uma procura rural resiliente desde Junho de 2020, registaram uma
contracção de 25% MoM em Abril, principalmente atribuíveis a restrições localizadas e à propagação rural
da segunda vaga.
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Próximos Eventos
LEADS ( Liderança, ) 2021:
LEADS (Liderança, Excelência, Adaptabilidade, Diversidade, Sustentabilidade) é uma plataforma de
liderança de pensamento global para reimaginar negócios. Criada 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 Governação (ESG). Esta é a 2ª edição com o tema
“Futuro das Parcerias” que se realizará de 14 a 15 de setembro de 2021, em Nova Delhi ou virtualmente de
qualquer lugar do mundo.Para mais informações, visite https: //www.ficcileads. Dentro/
36ª Edição da Feira Internacional de Luanda:
Vai decorrer de 28 de Setembro de 2021 a 2 OUT 2021 na ZONA ESPECIAL ECONÓMICA 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 organizou 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-eventpage.asp sectorid = 123 # SectorEvent Para mais informações o participante interessado pode contactar o
Sr. Samrat Soo, email- Samrat.soo@ficci.com; celular +91 98915 36658 e Sra. Rinku Ghosh, e-mailrinku.ghosh@ficci.com; celular +91 98110 23366 para mais informações.
***

Pergunta do Mês
Qual dos seguintes é a capital do estado indiano de Bihar?
a) Arrah

b) Bhagalpur
c) Begusarai
d) Patna
Resposta ao questionário do último mês: (c) 21 de Junho
***
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