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A partir do Gabinete da Embaixadora  
 

Caros leitores, 
 

 A décima terceira edição do boletim informativo é 
dedicado ao 75º Dia da Independência da Índia. Organizámos 
vários eventos para assinalar este dia especial na história da Índia 
e continuaremos a fazê-lo durante o próximo ano. Estamos muito 
orgulhosos das conquistas da Índia, na economia, indústria, 
ciência, tecnologia, ciência espacial, farmacêutica e saúde. 
Estamos também orgulhosos da nossa arte, arquitectura, cultura 
e património. Mas mais do que isso, estamos orgulhosos do 
espírito indiano de 'Vasudhaiv Kutumbakam' - 'O mundo é uma só 
família'. Tendo este carácter em mente, organizámos um campo 
de doação de sangue nas instalações da embaixada. Cerca de 100 
indianos participaram no acampamento. Foi um pequeno gesto 
de amizade e solidariedade que a comunidade indiana estendeu 
a seus amigos angolanos. Há um artigo especial sobre o estado de 
Kerala, que é muito famoso pela sua beleza natural e 
hospitalidade e indústria. Conhecido como "o próprio país de 
Deus", o Estado celebra um festival da colheita chamado 'Onam' 
por esta altura todos os anos. Agradeço Sra. Pallavi Redkar pela 
receita de Avial, que é especialmente cozinhado na Onam em 
Kerala. Agradeço também à Sra. Manisha Chitnis (http://
www.instagram.com/_young.again) pela duas novas asanas de 
ioga Upavistha Konasan e Chaturang Dandasan. 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 

Embassy of India, Luanda [Angola] 
Working hours: Monday to Friday: 0900 hrs. to 1730 hrs 

Address: Four Villas Condominio, Villa No. 4, Av. Principal de Talatona (Avenida Samora Ma-
chel), Talatona, Luanda, Angola 

Email: amboff.luanda@mea.gov.in, Tel. 941564851/941564887/941565957/941566132 
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A Embaixada da Índia, em Luanda celebrou o 
75º Dia da Independência da  Índia no dia 15 de 
Agosto, com fervor, orgulho e entusiasmo. Para 
marcar a ocasião, S.E. Sra. Pratibha Parkar, 
Embaixadora, içou a Bandeira Nacional na 
Embaixada com a presença física dos 
funcionários da Embaixada e a Diáspora Indiana. 

75ª Celebrações do Dia da Independência 

A comunidade Indiana participou 
activamente na  Celebração. 
Aproximadamente 250 pessoas assistiram o 
evento do dia da Independência seguindo os 
protocolos relativos a Covid-19. 

A actuação cultural da  Diáspora Indiana foi 
muito bem apreciada. A refeição indiana foi 
também servida para os convidados. 

A ceremónia do içar da bandeira foi seguido de 
entuação do hino nacional e a leitura do 
discurso a nação de Sua Excelência Rashtrapati 
Ji’s feito pela Sra. Embaixadora. 
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O içar da bandeira e actuações culturais da diáspora indiana foram transmitidas em directo na 
pagina do facebook da Embaixada. Alguns relances do evento é mostrado a cima. 

75ª Celebrações do Dia da Independência 
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Para marcar o #AzadikaAmritMahotsav 
durante o 75º dia da Independência da Índia 
mantendo com o carácter de ‘Vasudhaiv 
Kuntumbakam’, A Embaixada da  Índia, em 
Luanda em colaboração com Instituto 
Nacional de Sangue organizaram o campo de 
doação de sangue. 

Campo de Doação de Sangue  como parte de AKAM 

Todo o evento foi coberto pela comunicação 
social local. 

Cerca de 77 pessoas da comunidade indiana 
doaram voluntariamente o seu sangue. Aos 
doadores foram entregues ceritificado de 
reconhecimento assinados pela Embaixadora. 

S.E. Sra. Embaixadora, Pratibha Parkar e 
alguns funcionários da Embaixada da  Índia 
também doaram sangue. 



 

 

Bharat Darshan 

 www.indembangola.gov.in   IndiainAngola       @IndiainAngola      India_in_Angola                                                      6 

 

Eventos preparatórios para as Celebrações do Dia Nacional 

O Edifício da Chancelaria foi iluminado a partir do 
dia 13-15 de Agosto em tricolor. 

Para comemorar o Dia da Independência da 
Índia 2021 & celebrações de 75 anos de 
Independência, #AzadiKaAmritMahotsav, 
Embaixada da Índia Luanda organizou 
#Mehndi e # Concurso de Desenho/ Pintura  
nas Instalações da chancelaria que obteve 
participações entusiásticas de crianças e 
senhoras da comunidade. 

Os vencedores e participantes foram 
fecitados pela S.E. Embaixadora Pratibha 
Parkar no dia 15 de Agosto de 2021. 
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CULTURA E TURISMO 

Um clima regular, praias serenas, trechos tranquilos de remansos, estações de montanha exuberantes e 
vida selvagem exótica são as principais atracções desta terra. Uma vantagem única de Kerala é que a 
maioria dos destinos aqui estão apenas a duas ou quatro horas de carro do outro. Formas de arte 
clássicas, festivais coloridos, gastronomia exótica são algumas das maravilhas culturais que esperam os 
viajantes. Ayurveda, o antigo sistema indiano de medicina e Panchakarma, a terapia de rejuvenescimento 
na Ayurveda também ajudaram Kerala a ganhar uma reputação global como um destino que vale a pena 
visitar. A estação nunca termina em Kerala, graças ao clima moderado que dura o ano todo e aos 
inúmeros festivais e eventos. 

Kerala traz para si um encontro mágico 
com a natureza através de suas várias 
montanhas e estações de montanhas. A 
maioria destes lugares em Kerala estão 
situados no lado do barlavento do 
majestoso Ghats Ocidental. 

Lugar do Mês: Kerala 

Kerala, localizada na extremidade do sudoeste da Índia, goza de uma geografia 
única características que o tornaram um dos destinos turísticos mais procurado 
na Ásia. Carinhosamente referido como "O País de Deus", Kerala foi 
seleccionado pelos viajantes do National Geographic como um dos 50 destinos 
de uma vida e um dos treze paraísos do mundo. 

Kerala é a casa de várias danças tradicionais e formas 
dramáticas de dança, sendo a mais notável Kathakali. 
Mohiniyattam interpretado literalmente como a dança 
de ‘Mohini’, a feiticeira celestial da mitologia hindu, é a 
forma de dança clássica solo de Kerala. 
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FESTIVAL DO MÊS 

Onam 

O festival de Onam é celebrado em todo estado 
de Kerala. Kerala durante Onam é marcado pela 
felicidade, emoção e alegria entre todas as partes 
da população. 
 
Onam é celebrado como um resultado de razões 
que têm a ver com mitologia e também com as 
antigas práticas agrárias. 
 
Se quisermos seguir o mito, então o Rei Mahabali 
ou Maveli era um governante generoso e 
virtuoso, que em tempos governara Kerala. 
Durante o seu reinado, o reino tornou-se tão 
próspero que os devas (deuses do céu) sentiram 
inveja disto e também pela razão de o rei 
Mahabali ser um asura - um membro do clã 
demoníaco - que eram os inimigos dos devas. 
Assim, enviaram Senhor Vishnu no disfarce de 
Vamana (um anão) ao Rei Mahabali. Como uma 
oferta do generoso rei, Vamana solicitou a 
Mahabali três metros de terra. E no momento de 
medir os três metros de terra, Vamana ficou tão 
grande que mediu todo o mundo em dois passos. 
Uma vez que ele não tinha mais nenhum lugar 
para colocar o seu terceiro passo, Mahabali pediu 
a Vamana para colocá-lo sobre a cabeça. 
Satisfeito pela sua benevolência, Vamana 
abençoou Mahabali antes de ser enviado para o 
mundo inferior e concedeu-lhe permissão para 
visitar os seus queridos súditos uma vez por ano. 
Esta ocasião é celebrado por todos os Keralitas 
como Onam. 
 
Este ano, Onam começou no dia 12 de Agosto e 
terminou no dia 23 de Agosto de 2021. 

O festival é também celebrado como parte das 
práticas agrárias, pois é durante esta época do 
ano que os agricultores colhem colheita 
abundante. Cada recanto e recanto são 
adornados, e a vida é mais glamorosa durante 
esses tempos. É tempo de alegria e folia. E todas 
as formas de arte de Kerala são celebradas. As 
actuações são também realizadas nas aldeias e 
cidades onde os artistas exibem a sua arte. 
 
As celebrações do Onam prolongam-se por dez 
dias. E começa com o asterismo de Atham no mês 
de Chingam (Agosto/Setembro) de acordo com o 
calendário local. Um dos eventos mais celebrados 
que marca a chegada do festival é o desenho de 
tapetes florais ou Pookkalams que adornam os 
quintais das casas. Isto continua durante dez dias 
de alegria. A outra é a criação de de Oonjal ou 
balanços. Jogos tradicionais, música, dança, arte, 
e outros rituais são executados e apreciado tanto 
pelos jovens como pelos mais velhos. 
 
As celebrações atingem o seu auge no auspicioso 
dia de Thiruvonam.O evento mais esperado do 
dia é a refeição suntuosa chamada Onasadya (A 
festa de Onam). Uma grande refeição é 
organizada em casa, e o espírito do  reencontro é 
celebrado com todos os membros da família 
participar na preparação e no serviço do 
banquete. Isso é seguido por jogos tradicionais, a 
arte e outras festividades. É um festival que 
reúne todas as comunidades e é celebrado em 
todos os segmentos da comunidade. 
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Cozinha do Mês 

Avial é uma mistura espessa de caril de vegetais à 

base de coco que é preparada em ocasiões 

especiais. É preparado predominantemente no sul 

da Índia, especialmente em Kerala. É um prato 

essencial da Sadya (uma festa vegetariana festiva 

servida em folha de bananeira). Acredita-se que 

Avial foi inventado pelo poderoso Bhima - um dos 

cinco irmãos Pandava do épico Mahabharata. 

Segundo a lenda, durante os seus 14 anos de exílio, 

Bhima foi encarregado da cozinha real do rei Virata 

como cozinheiro. Durante esse tempo, diz-se que 

ele inventou este prato por necessidade. 

Pela Sra. Pallavi Redkar 

Avial  Para temperar: 

2 colheres de sopa de 

óleo de coco /qualquer 

óleo  

1 colher de sopa de 

semente de mostarda 

½ colheres de sopa de 

Urad dal 2 pimentas 

vermelhas secas 

Poucas folhas de caril, Uma pitada de Asafoetida 

 

        Método: 

 Descasque e corte os vegetais no sentido do 

comprimento em 2 ″ pedaços de longos. 

 Moer coco, pimenta verde e sementes de 

cominho numa pasta grosseira com pouca água. 

 Numa panela maior, cozinhe as batatas com sal, 

curcuma em pó e água. 

 Acrescente vegetais mistos à sua escolha. 

 Uma vez que estão a ser utilizados vegetais 

diferentes, não cozer em demasia os vegetais. 

 Continue adicionando os vegetais à água a ferver 

por cada tempo de cozedura. Adicione primeiro 

os vegetais que demoram mais tempo a cozer e 

os que cozem rapidamente. 

 Faça um pequeno buraco no meio dos vegetais 

cozidos e deite a pasta de coco moída no 

mesmo. 

 Tampe a panela e cozinhe durante 5 mins 

 Apague o fogo e adicione meia chávena de 

coalho azedo. 

 Caso tenha adicionado manga crua juntamente 

com os legumes, não adicione coalho. 

 Depois de os legumes estarem prontos, prepare 

o tempero com óleo de aquecimento. 

 Adicione sementes de mostarda, urad dal, 

pimenta vermelha seca, folhas de caril e 

asafoetida. 

 Permitir que gaguejem. 

 Despeje o tempero no Avial e misture bem. 

 Servir o Avial quente ou morno com arroz cozido 

a vapor. 

 Serve Avial hot or warm with steamed rice 

Tempo de preparação:10 Mins 

Tempo de cozedura: 20 Mins 

Tempo Total: 30 Mins 

Fazer: 4 porções 

Ingredientes: 

Para pasta de coco: 

1 chávena de coco 1 colher de chá de cominho 

4 pimentas verdes 

água, conforme necessário 

 

Vegetais: 

½ Batata 

½ Pepino 5 grão de Feijão comprido 

10 Tindora 

1 Banana crua 

1 Cenoura 

½ taça de inhame de pé de elefante / Suran 

1 coxa 

 

Poucas peças de manga crua (opcional) 

Poucas folhas de caril 

2 chávenas de água 

sal de preferência 

 

Outros ingredientes: 

½ Colher de sopa de Cúrcuma em pó 

½ chávena de coalho / Iogurte (azedo) 
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Yoga asana (postura) do Mês 

Esta é a curva de grande ângulo sentado para a 
frente. 

 
Prós 
 Estica a parte interna das coxas, os tendões e 

lombar. Torne esses músculos flexíveis. 
 
 Alonga e reforça a coluna vertebral e virilha. 
 
 Aumentar a circulação sanguínea. 
 
 Estimula os órgãos abdominais. 

 
Contras 
 Quem tiver qualquer tipo de lesão na anca, 

lesão na parte inferior das costas não devem 
fazer este asana. 

 
 Quem tiver alguma lesão na virilha ou  no 

tendão da coxa deve evitar esta postura. 
 
 Quem tiver hérnia de disco deve consultar o 

médico antes de fazer ista asana. 

Equilibrar o corpo em quatro membros que são as 
palmas das mãos e dedos dos pés. 
 
Prós 
 Chaturang Dandasan fortalece os pulsos, bra-

ços, parte inferior das costas e músculos ab-
dominais. 

 
 Esta Ásana ajuda a melhorar a postura, uma 

vez que os músculos que rodeiam a coluna ver-
tebral adquirem bom tónus. 

 
 Prepara o corpo para um equilíbrio dos braços/

mão mais desafiantes. 
 
Contras 
 Evitar esta Ásana no caso de haver ombro, co-

tovelo ou lesão no pulso. 
 
 As mulheres grávidas não devem fazer esta 

pose. 
 

 

Upavistha Konasan   Chaturang Dandasan  

Courtesy: https://www.instagram.com/_young.again_/ 
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Conselho de  Ayush do Mês 
Procedimentos Ayurvédicos Simples para Covid-19 
Aplicação nasal - Aplicar óleo de sésamo / óleo de coco 
ou de Ghee em ambas as narinas (Pratimarsh Nasya) de 
manhã e à noite. 2. Terapia de extracção de óleo - Tome 
1 colher de sopa de gergelim ou óleo de coco na boca. 
Não beba, balançar na boca durante 2 a 3 minutos e cus-
pir, seguido de água morna. Isto pode ser feito uma ou 
duas vezes por dia. Durante a tosse seca / dor de gar-
ganta - 1. inalação a vapor com folhas frescas de Pudina 
(Hortelã) ou Ajwain ( sementes de cominho) pode ser 
praticada uma vez por dia. 2. Lavang (Cravo da Índia) em 
pó misturado com açúcar natural / o mel pode ser 
tomado 2-3 vezes por dia em caso de tosse ou irritação 
da garganta. 3. Estas medidas tratam geralmente a tosse 
seca  normal e dor de garganta. No entanto, é melhor 
consultar os médicos se estes sintomas persistirem. 

Arwah (Espírito) 
Ruh ou espírito é uma matéria gasosa que ajuda nas ac-
tividades metabólicas e actua como fonte de energia 
para o funcionamento eficaz de todos os órgãos do cor-
po. 
  
Em Unani Sistema de Medicina, 'Ruh' representa os con-
stituintes recebidos do ar atmosférico sem os quais o 
sustento da vida não pode ser imaginado. 
 
Estes são considerados como a força vital & dada muita 
importância no diagnóstico & tratamento de doenças. 

Aklat (Humores) 
Akhlat são fluidos que produzem energia, desencadeiam 
o crescimento, nutrição e reparação. 
 
Também ajudam a manter a humidade em diferentes 
órgãos do corpo humano. 
 
No Sistema de Medicina Unani, se a dieta produzirá  
Akhla Sahila (bom humor) ou Akhla Radiyya (mau hu-
mor) depende do estado de digestão de um indivíduo. 
Qualquer desequilíbrio no equilíbrio de humor causa 
doença, que pode ser tratada com medicamentos e die-
ta equilibrada. 
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Actividades Durante o Mês de  Agosto de 2021 

S.E. Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, visitou S.E. Sr. Téte 
António, Ministro das Relações Extrangeira da República de An-
gola e revimos toda a gama das nossas relações bilaterais, inclu-
indo a cooperação em vários fóruns multilaterais. 

A Sra. Embaixadora, Pratibha Parkar participou no evento sobre 
Dia da Medicina Tradicional organizado pela Câmara dos 
Terapeutas de Medicina Tradicional, Alternativa e Não 
Convencional de Angola e proclamados por O.M.S. 

Como parte das celebrações #AzadikaAmritMahotsav, a Em-
baixada organizou o Dia do ICWF. A Embaixadora interagiu com 
os membros da diáspora indiana em Angola. Durante a inter-
acção, a Embaixadora realçou sobre os programas do Governo 
da Índia para o bem-estar da comunidade indiana em Angola e 
pediu sugestões para programas vindouros. 

Para assinalar o #AzadiKaAmritMahotsav e o #Dia Nacional do 
Desporto em Angola, Embaixada da Índia, em colaboração com 
# COMUNIDADE INDIANA EM ANGOLA tem organizado um 
torneio de cricket em Luanda, de 29 de Agosto a 03 de Outubro. 
S.E. Sra. Pratibha Parkar, a embaixadora fez a abertura do 
torneio na Escola Liceu João Beirao Quatro Campo, Luanda sul , 
Viana. Desejamos o melhor para todos os participantes de todas 
as dez equipas do torneio.   

Janmashtami foi celebrado pela diáspora indiana com alegria e 
fervor em Angola. A Embaixadora, juntamente com um grande 
número de discíplos residentes em Angola, participaram no 
evento na Mabor. Templo de Radhe Krishna no dia 29 de 
Agosto de 2021. 

S.E. Pratibha Parkar, Embaixadora, encontro-se com S.E. João 
Lourenço, Presidente e a Primeira Dama da República de Angola 
na inauguração do Centro de Desenvolvimento do Diamante 
Saurimo e das fábricas  de lapidação de diamante  das empresas 
indianas KGK e Kapu Gems, que têm feito investimentos em  
Angola. 
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Índia Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 

O Primeiro-Ministro, Sr. Narendra Modi 

presidindo o Debate Aberto de Alto Nível do 

CSNU sobre o Reforço a Segurança Marítima: 

Um caso para Cooperação Internacional, 

através de vídeo conferência, em Nova Deli, a 

09 de Agosto de 2021. 

O Primeiro Ministro, Sr. Narendra Modi 

interage com os beneficiários de Pradhan 

Mantri Garib Kalyan Anna Yojana em Gujarat, 

através de videoconferência, em Nova Deli, 03 

de Agosto de 2021. 

O PM salientou que os pobres deveriam sentir que qualquer que seja a calamidade, o país está com eles. 

O Primeiro-Ministro afirmou que devemos fazer um acordo de entendimento mútuo e cooperação para a 

preservação e utilização do nosso património marítimo comum e só pode ser realizado através de um 

esforço comum. 

Neeraj Chopra Ouro  Arremesso de dardo Masculino  

Mirabai Chanu Prata  Levantamento de peso femenino de 49kg  

Ravi Kumar Dahiya Prata  Luta livre masculina  de 57kg  

Lovlina Borgohain Bronze Boxe Feminino de Peso Úmido  

PV Sindhu Bronze Badminton individual femenino   

Indian hockey team-Mens Bronze Hóquei Masculino  

Bajrang Punia Bronze Luta livre masculina de 65kg  

EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM AGOSTO DE 2021 
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Economia Indiana 

Contudo, a área total semeada está 0,8% acima da área normal semeada, ou seja, a média dos últimos 5 
anos, tal como no 3º ano de Setembro de 2021. Tal como a 2 de Setembro de 2021, o total de 
armazenamento vivo em 130 reservatórios importantes é de quase 80 por cento do armazenamento do 
último ano e 94 por cento da média dos últimos dez anos. As vendas de fertilizantes foram sujeitas a 
alguma flexibilização, de 79,8 LMT em Julho de 2021 para 69,4 LMT em Agosto, embora quase igual a níveis 
do ano anterior. A procura rural mantém-se resistente com as vendas de tractores domésticos a melhorar 
3,3 por cento. em Julho de 2021, em comparação com o mês correspondente do ano passado. 

A confiança dos investidores globais na história de crescimento da Índia manifesta-se em fortes influxos de 
IDE (Investimento Direito Estrangeiro) e de FPI (Investimento de Carteira Estrangeira). O IDE bruto foi de 
22,5 mil milhões de USD no 1ºT ( Primeiro Trimestre) :AF( Ano Financeiro ) 2021-22 em comparação com 
11,8 bilhões de USD durante o 1ºT: AF 2020-21. O IDE líquido situou-se em 11,38 bilhões de USD durante o 
trimestre, em comparação com a saída de 0,4 bilhões de USD durante o período correspondente do ano 
passado. Os investidores do FPI (Investimento de Carteira Estrangeira) investiram 2,5 bilhões de USD em 
Agosto em comparação com uma saída de 0,49 mil milhões de USD em Julho, impulsionada pela melhoria 
dos indicadores económicos após a diminuição da segunda vaga. 

A produção industrial, tal como capturada 
pelo Índice de Produção Industrial (IIP), 
cresceu numa base de ano pós ano em 
13,6 por cento em Junho de 2021, 
impulsionada principalmente por um baixo 
efeito de base. O crescimento da produção 
tem uma base ampla em todos os sectores 
e categorias baseadas na utilização, 
excepto para os bens de consumo não 
duradouros, na sequência da queda dos 

casos de COVID-19 e da retoma da actividade económica. Sequencialmente, a produção industrial 
aumentou 5,7 por cento em relação a Maio de 2021, com a indústria transformadora a crescer 7,4 por 
cento, com a electricidade a crescer 4,4 por cento e a extracção mineira a decrescer 2,3 por cento. A 
produção de todos os seis categorias baseadas na utilização (excepto bens primários) testemunharam 
recuperação em Junho sobre Maio com bens de consumo duradouros registando o aumento mais 
acentuado de 33,5% seguido dos bens de capital a 27,1% depois de durar declínio mais acentuado em Maio 
por causa das perturbações da segunda vaga. 

O sector agrícola continua a oferecer 
perspectivas confortáveis, com a 
diferença na sementeira de Kharif (face 
ao ano passado) a diminuir para 1,1% em 
3 de Setembro de 2021, em comparação 
com a diferença de 21,6% em 25 de Junho 
de 2021, apesar de um défice de 9%. 
monção este ano (Jun-Set). 

Investidores globais optimistas sobre as perspectivas económicas da Índia  
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Próximos Eventos 

Kathakali é uma forma de dança popular que prevalece em qual dos se-
guintes estados? 
a) Tamil Nadu 
b) Andhra Pradesh 
c) Kerala 
d) Karnataka 
 
              Resposta do questionário do mês passado: (B) Kalinga 
 

*** 

36ª Edição da Feira Internacional de Luanda : 

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

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

 

Índia @ World Expo Dubai (Out 2021 - Mar 2022 ) 

A FICCI juntamente com o Governo da Índia feito uma série de concursos na World Expo 2020 - Dubai com 

o tema -- - 'Conectando mentes; Criando o Futuro', para mentes dos jovens de todo o mundo que visa 

celebrar o nosso espírito resiliente e o nosso desejo de sobressair através da inovação. Os vencedores 

serão convidados a fazer apresentações a um painel de peritos no Dubai e terão acesso directo aos 

parceiros da indústria que apoiam estes concursos, bem como a explorar com eles os seus planos de 

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

event page.asp?sectorid=123#SectorEvent. 

 

Para mais detalhes, o participante interessado pode contactar o Sr. Samrat Soo, 

emailSamrat.soo@ficci.com ; telemóvel +91 98915 36658 e a Sra. Rinku Ghosh, 

emailrinku.ghosh@ficci.com ; telemóvel +91 98110 23366 para qualquer informação adicional. 

 

52ª edição da Feira IHGF de Deli (Outono) 2021 

A EPCH organiza a 52ª Feira IHGF de Deli (Outono) 2021 de 28 31 de Outubro de 2021 como um evento 

físico, ou seja, pessoalmente no India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Delhi NCR, com todos os 

protocolos de segurança necessários e procedimento operacional padrão para organizar exposições 

comerciais entre os compradores emitidos pelo Governo da Índia. Mais de 1500 expositores de todo o país 

que negoceiam, Casa, Estilos de Vida, Moda, Mobiliário e Têxteis, apresentarão os seus mais recentes 

design e estilos à comunidade de compradores estrangeiros. Os compradores e importadores interessados 

são convidados a registar-se em www.ihgfdelhifair.in/register 

*** 

PERGUNTA DO MÊS 

http://www.ihgfdelhifair.in/register

