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Caros leitores,

Tenho o prazer de apresentar a sexta edição do nosso boletim
informativo mensal ' denominado Bharat Darshan'. Esta é a primeira
edição para o novo ano de 2021, espero que traga muita boa notícia
para todos vós. O mês de Janeiro foi especial, uma vez que
celebrámos o 72º Dia da República da Índia. O Ministro das Relações
Exteriores de Angola, Sr. Téte António, foi o nosso convidado de Honra para a comemoração do Dia da República. Também organizamos a
cerimônia de içar a bandeira que foi transmitida na página do Facebook da Embaixada. Agradeço aos membros da comunidade indiana
que se juntaram na celebração do Dia da República. Também organizamos um concurso de redação online e um concurso de perguntas e
respostas para celebrar o Vishwa Hindi Diwas, pelo qual recebemos
uma resposta esmagadora dos membros da comunidade indiana..
Pravasi Bharatiya Diwas foi outra ocasião para nos ligarmos à diáspora indiana de Angola. As reuniões com vários ministros de Angola durante o mês foram frutuosas e produtivas. Estou certo de que tais interacções regulares irão reforçar a cooperação entre a Índia e Angola.
Nesta edição, incluímos o Punjab como o lugar do mês. O festival de
Lohri/Sankrant/Pongal/Bihu esclarecerá os nossos leitores sobre a
relação entre as estações do ano e os festivais indianos. Agradeço à
Sra. Pallavi Redkar pela sua nova e interessante receita de sobremesa
tri-color e à Sra. Manisha Chitnis (http://www.instagram.com/
_young.again) por duas novas Yogasanas Sukhasan e Vyaghrasan. As
suas sugestões, comentários e feedback são bem-vindos. Cada boletim informativo será também publicado no nosso website
(www.indembangola.gov.in)
página
do
Facebook
(@indiainangola2019) Twitter (@IndiainAngola) e Instagram
(@india_in_angola).
Com os melhores cumprimentos,
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***

EMBAIXADA DA ÍNDIA, LUANDA

Celebração do 72º Dia da República da Índia

A Índia, também é conhecida como Bharat, é uma União de Estados. A Constituição da Índia
(Bharatiya Samvidhana) é a lei fundamental que estabelece a estrutura política da Índia

A Constituição indiana foi adoptada pela Assembleia Constituinte da Índia aos 26 de Novembro
de 1949 e tornou-se efectiva aos 26 de Janeiro de 1950
Todos os anos, no dia 26 de
Janeiro, realiza-se um desfile do
Dia da República no Rajpath,
em Nova Deli
A Índia é a maior democracia
do mundo
Tem a constituição escrita mais
antiga de qualquer Estado soberano do mundo
A Constituição da Índia
contém uma lista de
Direitos e Deveres Fundamentais
A Constituição da Índia
especifica 22 línguas.
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EMBAIXADA DA ÍNDIA, LUANDA

Celebração do 72º Dia da República da Índia

O desfile mostra a Capacidade
de Defesa da Índia, Património
Cultural e Social. A Cerimónia
de Retiro de Batidas, onde as
bandas das três alas dos militares actuam no dia 29 de
Janeiro de cada ano, marcando
oficialmente o fim das festividades do Dia da República.

Uma das principais funções do
Desfile do Dia da República é
prestar homenagem aos mártires que sacrificaram as suas
vidas pelo país e conferir prémios de bravura aos militares,
cidadãos
e crianças por
mostrarem coragem perante a
adversidade.

O Presidente, Sr Ram Nath Kovind, o Vice-Presidente, Sr M. Venkaiah Naidu e o Primeiro-Ministro,
Sr Narendra Modi regressando após testemunharem as Celebrações do 72º Dia da República, em
Nova Deli, no dia 26 de Janeiro de 2021.

www.indembangola.gov.in
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EMBAIXADA DA ÍNDIA, LUANDA

Recepção do 72º Dia da República na Embaixada da Índia, Luanda

Sua Excelência o Embaixador Téte António, Ministro das Relações Exteriores de Angola foi o Convidado de Honra na Recepção do 72º Dia da República, organizada pela Embaixada da Índia na
Residência Oficial da Embaixadora.

A Cerimónia de Recepção começou com o acender do Diya, e seguiu-se com o discurso da Embaixadora e do Ministro das Relações Exteriores.

A Embaixadora destacou o interesse na intensificação das relações bilaterais em vários sectores
entre a Índia e Angola.

www.indembangola.gov.in
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Celebração do 72º Dia da República na Embaixada da Índia, Luanda

Sua Excelência Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora içou a Bandeira Nacional nas Instalações da
Embaixada com a presença de oficiais / funcionários baseados na Índia e funcionários locais.

A comunidade indiana em Angola participou activamente na celebração virtualmente através
dos meios de comunicação social da Missão. A Cerimónia de içar a Bandeira e uma mistura
sobre actuações culturais de concidadãos indianos também foi exibido na página do Facebook
da Missão que pode ser acessada através do link:
https://www.facebook.com/indiainangola2019/?view_public_for=100749041463929

www.indembangola.gov.in
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Lançamento da Campanha de Vacinação da COVID-19

A PM Modi lançou a campanha de pan Índia que é a maior campanha de vacinação da
COVID-19 do mundo através de videoconferência, em Nova Deli a 16 de Janeiro de 2021.

Duas vacinas indígenas, nomeadamente, "Covaxin" fabricada pela Bharat Biotech International Ltd e "Covishield" fabricada pelo Serum Institute of India Pvt. Ltd. em
colaboração com a AstraZeneca, já estão em uso desde o dia 16 de Janeiro.

Na primeira fase, 30 milhões de pessoas, na sua maioria médicos, enfermeiros, trabalhadores de saneamento hospitalar e paramédicos, estão a ser vacinados, enquanto
que na segunda fase, 300 milhões de pessoas idosas e pessoas com co-morbilidades
graves serão vacinadas. Além disso, a Índia iniciou o fornecimento de vacinas Covid a
outros países sob a iniciativa "Vaccine Maitri".

www.indembangola.gov.in
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EMBAIXADA DA ÍNDIA, LUANDA

Datas Importante do Mês de Janeiro
23 de janeiro
125º aniversário de nascimento de Netaji Subhas Chandra Bose
Netaji Subhas Chandra Bose era um grande lutador pela liberdade, um
líder nato, um idealista e um homem de acção. Ele sacrificou-se pela
liberdade da Índia. Para lutar contra o imperialismo britânico na Índia,
procurou o apoio da Alemanha e do Japão durante a Segunda Guerra
Mundial para ganhar bases suficientes para estabelecer um governo e
exército provisório indiano. Enquanto o motim de Bose contra a GrãBretanha não teve sucesso, produziu um sentimento de orgulho nacional entre o povo e preparou o caminho para futuros movimentos rumo à
independência na Índia.
O Governo decidiu celebrar o dia
23 de Janeiro como "PARAKRAM
DIWAS" todos os anos na Índia,
para assinalar o aniversário do
proeminente combatente pela
liberdade indiana, Netaji Subhas
Chandra Bose.

9 de janeiro
Pravasi Bhartiya Diwas
Pravasi Bharatiya Divas (PBD) é celebrada no dia 9 de Janeiro de cada
ano para assinalar a contribuição da comunidade indiana ultramarina
para o desenvolvimento da Índia. Dia 9 de Janeiro foi escolhido como o
dia para celebrar esta ocasião, pois foi neste dia, em 1915, que Mahatma
Gandhi, o maior Pravasi, regressou da África do Sul à Índia, liderou a luta
pela liberdade da Índia e mudou para sempre a vida dos indianos.

O primeiro ministro, Sr Narendra
Modi, inaugurou a Convenção
Pravasi Bhartiya Diwas. PM elogiu os índianos na diáspora pelo
seu papel durante a pandemia
do Corona em seus respectivos
países.

www.indembangola.gov.in
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CULTURA E TURISMO
LOCAL DO MÊS: PUNJAB
Localizado no extremo noroeste da Índia, Punjab é um dos estados
prósperos da nação, e lar de um povo animado, hospitaleiro e dinâmico.

O nome Punjab é composto de duas
palavras Punj (Cinco) + Aab (Água) i.e.
terra de cinco rios.

Naturalmente repleto de solos férteis e ricas
com fontes de água, é principalmente um estado agrícola.

Punjab é uma terra de diversidade étnica
e religiosa, tendo gerado e formado uma
série de movimentos religiosos que incluem o Sikhismo, Budismo e Sufismo.

Algumas das formas populares de dança
do Punjab são: Bhangra, Dankara Julli,
Luddi, Jhumar e Giddha.

As principais cidades do Punjab incluem Mohali, Ludhiana, Amritsar, Patiala e Jalandhar

www.indembangola.gov.in
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FESTIVAIS CELEBRADOS NO MÊS DE JANEIRO

Há vários festivais de Colheita celebrados em Janeiro conhecidos com diferentes nomes em
diferentes partes do país. É celebrado como Lohri em Punjab, Pongal em Tamil Nadu,
Uttarayan em Gujarat, Bihu em Assam e Poush Sangkranti em Bengala Ocidental.
Makar Sankranti é um grande festival de colheitas celebrado
em toda a Índia. Este festival também acontece como Acção
de Graças à Mãe Natureza por uma abundância de culturas,
bem estar e prosperidade. No Norte da Índia, a tradição de
voar pipa está a ser levada a cabo. Este ano, o festival foi
celebrado a 14 de Janeiro

Lohri é um festival das colheitas de Punjab. Uma característica chave de Lohri é a fogueira, que significa o regresso de dias
mais quentes. Lohri é essencialmente um festival dedicado
ao fogo e ao Deus do Sol. Este ano, Lohri foi celebrado a 13 de
Janeiro.

Bihu é o festival das colheitas de Assam. O festival de Bihu
compreende um conjunto de três dias festivos, nomeadamente - Rongali Bihu ou Bohag Bihu que termina em Abril,
Kongali ou Kati Bihu em Outubro e Bhogali ou Magh Bihu que
acontece em Janeiro. Este ano, foi celebrado no dia 15 de
Janeiro
Pongal é um festival hindu da colheita de quatro dias no sul
da Índia. Pongal é um momento de agradecimento à natureza pela enorme colheita . O significado da palavra "Pongal"
está a transbordar e chama-se assim pois existe uma tradição
de ferver arroz até que a panela comece a transbordar. Este
ano, foi celebrado de 14 a 17 de Janeiro.

www.indembangola.gov.in
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CONSELHO DO MÊS SOBRE AYUSH
A náusea é a sensação de uma vontade de vomitar.
O vómito é um reflexo incontrolável que expulsa o
conteúdo do estômago através da boca.
Aqui estão alguns medicamentos de Unani comuns
que podem ser utilizados sob a supervisão de um
médico Unani registrado para o tratamento de
náuseas e vómitos - Tamar Hindi, Jawarish Anarain,
Sharbat Anartursh, Qurs Podina, Sikanjabeen.

Amigdalite é a inflamação das glândulas que estão
localizadas em cada lado da garganta, ou seja, amígdalas.
Embora geralmente seja causada por uma infecção
viral, também pode ser causada por uma infecção
bacteriana.
Aqui estão alguns Medicamentos Unani comuns que
podem ser usados sob a supervisão de um Médico
Unani registrado para aliviar os sinais e sintomas Sharbat Toot Siyah, Araq-e-Ajeeb, Sharbat Sapistan.

Nazla (resfriado) é a descida de secreções da cabeça
para a garganta enquanto que Zukam (Coryza) é a
descida de secreções da cabeça para as narinas.
Durante a mudança de estação, é comum sofrer os
sintomas de resfriado e coriza tais como peso da
cabeça, irritação no nariz e da garganta, irritação no
nariz e mudança na voz.
Eis alguns Medicamentos de Unani comuns que podem ser utilizados sob a supervisão de um médico
Unani registrado para prevenir e tratar o frio comum
e os seus sintomas - Lauq Sapistan, Sharbat Sadar,
Sharbat Banafsha, Tiryaq Nazla, Itrifal Ustukhudus.

www.indembangola.gov.in
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Asana de Yoga do Mês

Vyaaghrasan

Yoga Mudra in Sukhasana

Chama-se a isso, a pose de Tigre. Dobra-se para
trás até à coluna vertebral.

Esta é uma postura de flexão para a frente em
posição sentada normal.

Prós

Prós



Os músculos do pescoço, lombares e braços
são reforçados com a prática regular.





Os músculos das ancas e das coxas adquirem
um bom tom.

A coluna vertebral é alongada. Além disso, os
músculos das costas e da cintura são alongados.



A circulação sanguínea nesta região melhora.
Isto resulta num melhor funcionamento das
fibras nervosas que saem das vértebras.



Devido à compressão do abdómen, a gordura
aí depositada é aparada



Aqueles que não podem executar o Vajrasanasth yogamudra devido a alguns problemas de saúde, podem executar esta postura



Melhora a circulação do sangue no corpo



Como há compressão no pescoço, as veios
cervicais são energizados.



Os pulsos são fortalecidos

Contras



Aqueles que têm pulsos fracos devem evitar
esta postura.

Contras


As pessoas com vertigens graves, dores abdominais agudas, espondilose, lumbago, hérnia ou hidrocele não devem fazer esta postura.



Os que têm hipertensão, problema cardíaco
pode dobrar metade.

A prática de Marjarasan e Shwanasan deve
ser feita durante alguns dias antes de executar esta Ásana.

Cortesia : http://www.instagram.com/_young.again
www.indembangola.gov.in
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CUSINHA DO MÊS: TRICOLOR CHIROTE
Pela Sra, Pallavi Redkar
Chirote é uma iguaria (comida) servida predominantemente em Maharashtra e
também em poucos outros estados como Karnataka e Telangana. Esta deliciosa e
apetitosa sobremesa pode ser preparada em ocasiões especiais, tais como um
festival ou um casamento. Chirote é uma massa folhada frita com círculos
concêntricos de camadas delicadas que é polvilhada com uma generosa quantidade de açúcar em pó com sabor a cardamomo. Em ocasião do Dia da República, aqui está a receita de Tricolor Chirote.

Tempo de preparação : 20 minutos
Tempo Total : 60 Minutos

Tempo de cozedura : 40 minutos
Fazer Aproximadamente: 10 Chirote

Ingrediente
Fritar em profundidade: Óleo
Para a massa:
2 chávenas de farinha multifuncional, 2 colheres de sopa
de Suji fina , 4 colheres de sopa de Ghee (manteiga clarificada), Água com, Corantes alimentares: Verde, Laranja

Para a pasta:
4 colheres de sopa de Ghee (manteiga clarificada), 4
colheres de sopa de farinha de milho

Para Guarnição:
5 colheres de sopa de açúcar em pó com um traço de cardamomo em pó

MÉTODO/ MODO DE PREPARO
Para fazer a massa:
Misturar farinha de trigo, Suji e ghee numa tigela. Esfregar entre os dedos para parecer
migalhas de pão. Gradualmente, adicionar água para fazer uma massa firme mas suave. Cobrir
e reservar durante 15-20 minutos.
Para fazer a pasta:
Misturar ghee e farinha de trigo em outra tigela para formar uma pasta lisa. Misturar bem até
ficar cremosa. Manter de lado. Dividir a massa preparada em 6 partes iguais e fazer bolas a
partir dela. Adicionar cor à massa (2 laranjas, 2 verdes, 2 bolas brancas). Desenrole cada bola
numa rodela grande e igual. Agora pegue em 1 rodada enrolada e aplique a pasta e espalhe
uniformemente sobre ela. Repita isto para as 5 rodadas restantes. Para replicar a bandeira camada 2 rodadas cor-de-laranja, depois camada 2 rodadas brancas, última camada 2 rodadas
verdes, e enrolar o todo num cilindro apertado. Cortar pequenos pedaços iguais do rolo de cerca de 1 polegada de espessura, que se assemelharão a rodas de pinho. Rolar as rodas de pino
ligeiramente com a ajuda de um rolo de pino para formar um disco. O seu Chirote está agora
pronto a fritar. Aqueça óleo numa frigideira de fundo pesado. Em lume médio, frite o Chirote,
pressionando com uma concha até ficarem dourados e estaladiços. Não frite em lume alto,
pois deve tentar manter a cor da massa. Retire o Chirote e coloque-o numa travessa em camadas com tecido para embeber o excesso de óleo. Uma vez arrefecido polvilhar com açúcar em
pó com um fio de cardamomo em pó e servir.
Armazenar num recipiente hermético e saborear durante cerca de uma semana.
www.indembangola.gov.in
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ACTIVIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO

A Embaixada da Índia, Luanda celebrou a 16ª Pravasi Bhartiya Divas com a participação activa da comunidade indiana. S.E. Pratibha Parkar, Embaixadora destacou as iniciativas do Governo da Índia na ocasião e agradeceu à comunidade pelo seu apoio e cooperação. Os membros proeminentes da comunidade deram sugestões e conhecimentos úteis e agradeceram à
Embaixadora pela sua abordagem pró-activa nos assuntos da comunidade.

A Embaixada da Índia, Luanda, organizou um evento em ocasião do Dia Mundial do Hindi
em 2021 na Residência da Embaixadora da India. Nesta ocasião, a Embaixadora Pratibha
Parkar leu a mensagem do Primeiro Ministro e salientou sobre os esforços feitos pelo Governo da Índia e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para a promoção e divulgação do
hindi internacionalmente. a Embaixadora também homenageou os vencedores do Concurso
de Ensaio do Hindi e Recitação de Poesia.

O primeiro grupo de dez angolanos/estudantes seleccionados ao abrigo do programa de bolsas de estudo do ICCR para
o ano 2020-21 para frequentarem cursos de Graduação / Pos
Graduação na Universidade de Andhra, tiveram um encontro
com S.E a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora da Índia em Angola. A Embaixadora desejou-lhes boa sorte e uma estadia
muito bem sucedida na Índia, uma vez que em breve partirão
para a Índia para frequentarem o curso.

www.indembangola.gov.in
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ACTIVIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO

S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, encontrou-se com Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria de Angola S.E. o Sr. João Ernesto dos Santos no dia 08 de Janeiro de 2021 e
abordaram sobre o reforço da cooperação em
matéria de Defesa entre a Índia e Angola.

S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, encontrou-se com S.E. o Sr. Diamantino Pedro
Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola no dia 13 de Janeiro de
2021 e discutiram sobre o reforço da cooperação Índia- Angola nos sectores do petróleo,
gás e mineração.

S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, encontrou-se com S.E. o Sr. Victor Francisco dos
Santos Fernandes, Ministro da Indústria e Comércio de Angola no dia 19 de Janeiro de 2021,
e abordaram sobre o maior reforço das
relações comerciais bilaterais. Ambas as partes
concentraram-se na diversificação e no reforço
da cooperação comercial em várias áreas, incluindo, entre outras, Agricultura, transformação de Alimentos, Saúde e Produtos Farmacêuticos, TI e Mineração.

S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, encontrou-se com S.E. a Sra. Silvia Lutucuta,
Ministra da Saúde de Angola, no dia 20 de
Janeiro de 2021 e discutiram sobre o reforço
da cooperação no sector da Saúde. O Governo de Angola solicitou o apoio da Índia na
luta contra o Covid 19.

www.indembangola.gov.in
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ACTIVIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO
S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora visitou a Farmácia Shalina, um dos principais fabricantes de produtos farmacêuticos e
terapêuticos da Índia, no dia 21 de Janeiro de 2021. Abriram o
seu 13º armazém e loja em Angola para o fornecimento de
produtos de saúde em Angola.

S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, proferiu um discurso
sobre a Ayurveda no 'Fórum Nacional de Medicina Tradicional
de Angola' organizado pelo Fórum Executivo de Medicina Tradicional em Colaboração com o Centro Nacional de Investigação
Científica em Angola, a 25 de Janeiro de 2021.

PRÓXIMOS EVENTOS


I para Africa ser organizado pela Câmara de Comércio Indo Africana um mega evento virtual anual a partir de 16 de Fevereiro de 2021 com o tema África em 2030 - é uma oportunidade para o sector privado promover os negócios em África.



International Engineering & Technology Fair (IETF 2021) - Confederação da Indústria
Indiana (CII) está a organizar a IETF 2021 - 24ª edição da Feira Internacional de Engenharia
e Tecnologia - de 25 de Fevereiro a 24 de Março de 2021 sobre a Plataforma Virtual da CII
Hive.



India Telecom 2021- Conselho de promoção de exportação de equipamentos e serviços
de telecomunicações (TEPC) está a organizar 'India Telecom 2021' - uma Exposição Internacional de Negócios Exclusiva a ter lugar virtualmente nos dias 3 e 4 de Março de 2021 ao
abrigo do Plano de Iniciativa de Acesso ao Mercado (MAI) do Departamento de Comércio,
do Governo da Índia.



Annual IMC India Calling Conference 2021- Uma iniciativa anual estabelecida pela
Câmara de Comércio e Indústria IMC, Mumbai irá a organizar esta conferência no dia 12 de
Março de 2021 para proporcionar uma plataforma de trabalho em rede para os actores
indianos e globais se reunirem e debaterem, partilharem ideias e explorarem potenciais
oportunidades de investimento e colaborações.

PERGUNTA DO MÊS
Qual das seguintes canções é a Canção Nacional da Índia?
(A) Sare Jahan Se Achcha
(B) Jana-gana-mana
(C) Vande Mataram
(D) Nenhuma das anteriores
Resposta do questionário do mês passado: (B) Pavão
www.indembangola.gov.in
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