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guru Purnima

Celebrado no dia de lua cheia (ou purnima) do mês Hindu de 
Ashadha (junho-julho), este dia comemora a importância do 
guru (professor). É também conhecido como Vyasa Purnima, pois 
assinala o aniversário do nascimento do sábio Hindu Veda Vyasa. 
Neste dia, os discípulos prestam respeito aos seus gurus.  

Onde: Em todo o país

24 de julho, 2021

21

ratha Jatra 
Este festival de carruagem marca a viagem anual do Lorde Jagannatha 
e dos seus irmãos Lorde Balarama e Devi Subhadra do venerado templo 
Jagannath no distrito de Puri, em Odisha, até ao templo vizinho de 
Gundicha, a casa da sua tia. As divindades são colocadas em carruagens 
elaboradas e decoradas que são puxadas por milhares de devotos. Um 
vislumbre do Lorde Jagannatha na carruagem é considerado muito 
auspicioso.  

 Onde: Puri, Odisha

id-ul-Zuha (Bakr-id)

O Id-ul-Zuha é chamado Bakr-Id na Índia. Este 
festival de sacrifício marca também a conclusão 
do Haj (peregrinação a Meca, Arábia Saudita). 
Nesta ocasião, as pessoas vestem roupas novas e 
participam em reuniões de oração comunitárias.  

Onde: Em todo o país

de julho, 2021

de julho, 2021

12

Eventos da 
temporada

Potpourri

Um discípulo que respeita o seu guru Padma Vibhushan, o flautista Pandit Hariprasad 
Chaurasia no Guru Purnima
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de agosto, 2021
30

Janmashtami 

Janmashtami marca o aniversário do 
nascimento do Lorde Krishna. As maiores 
celebrações realizam-se nas cidades de 
Mathura (onde nasceu o Lorde) e Vrindavan em 
Uttar Pradesh. Os devotos jejuam e oferecem 
orações, e os templos e as casas são lindamente 
decorados e iluminados. Performances 
especiais chamadas Raslila são realizadas para 
recriar episódios da vida do Lorde Krishna.

Onde: Mathura e Vrindavan (Uttar Pradesh) e 
outras partes do país

thiruvOnam

Celebrado anualmente no início do primeiro mês do calendário 
Malaio, Thiruvonam é um festival de colheitas. De acordo com a 
lenda, comemora o regresso do rei mítico e justo, Mahabali. As 
casas em Kerala são adornadas com tapetes florais (pookkalam) 
e são preparadas festas chamadas onasadya em todas as casas.  

Onde:  Kerala

de agosto, 202130
dia da indePendência

Este dia comemora a liberdade da Índia do domínio 
Britânico em 1947. Todos os anos, o Primeiro Ministro 
da Índia iça a bandeira nacional no Forte Vermelho de 
Nova Deli e faz um discurso. Para assinalar o 75º ano da 
independência da Índia em 2022, o Governo da Índia 
lançou Azadi ka Amrit Mahotsav, uma iniciativa que 
celebrará 75 anos de Índia progressista e a gloriosa história 
do seu povo, cultura e realizações. 

 Onde: Em todo o país

15 de agosto, 2021

disclAimer: events listed here Are subject to covid-19 conditions in their respective stAtes
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Cascatas pitorescas de toda a Índia durante as monções

PERSEGUIR AS NUVENS

AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

Índia prepara-se para celebrar o seu 

75º ano de Independência em 2022ASAS DOURADAS

Apicultura e a forma como tem 

ajudado o rendimento dos agricultores

Volume 35  |  Edição 03  |  2021

Enquanto a Índia marcha para o seu 75º ano de independência (15 de agosto de 2022), o Governo da Índia preparou-
se para uma grande celebração de 75 semanas “Azadi ka Amrit Mahotsav” que presta homenagem aos combatentes 
da liberdade do país e deles se inspira para ajudar o país a caminhar em direção a um futuro mais forte e próspero, 
alimentado por “Aatmanirbhar Bharat” (Índia auto-suficiente). Nesta edição de Perspectivas da Índia, analisamos os 
vários objetivos e os temas das celebrações de Azadi ka Amrit Mahotsav.

Centrando-nos na cooperação global sustentada da Índia durante a pandemia, mergulhamos nas principais 
tomadas de posição da cimeira Índia-UE. O encontro virtual marcou um momento decisivo na política externa da 
Índia, uma vez que foi o primeiro da sua espécie no formato UE+27 acolhido pela UE com a Índia. Na reunião, o 
Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi interagiu com líderes dos 27 Estados membros da UE, juntamente com os 
Presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia.

O PM Modi encontrou-se com o Primeiro Ministro do Reino Unido Boris Johnson de forma virtual em maio de 2021 
e traçou um caminho histórico para as relações bilaterais. Ambos os Primeiros Ministros reiteraram o seu empenho 
comum numa parceria reforçada em matéria de ciência, educação, investigação e inovação. O encontro também 
destacou a colaboração bem-sucedida entre a Universidade de Oxford, Astra Zeneca e o Instituto Serum da Índia 
sobre uma vacina Covid-19 eficaz que é “desenvolvida no Reino Unido”, “Made in India” e “distribuída globalmente”.

Em 2020, no início da pandemia de Covid-19, PM Modi, no seu discurso à nação, tinha encorajado o consumo 
de ‘kadha’, uma bebida ayurvédica de reforço da imunidade, preparada tradicionalmente com ervas e especiarias. 
Ayurveda, que significa a ciência da vida, é um sistema antigo de bem-estar, e nós exploramos os benefícios desta 
prática antiga.

O PM Modi no seu discurso de rádio mensal à nação ‘Mann ki Baat’ saudou a jogadora de críquete Indiana Mithali 
Raj por se ter tornado a primeira mulher Indiana a completar 10.000 corridas em todos os formatos do jogo. 
Celebramos o seu sucesso e juntamente com isso destacamos as realizações exemplares de sete jovens pugilistas 
Indianas que conquistaram ouro no Campeonato Mundial de Homens e Mulheres da Associação Internacional de 
Boxe, recentemente realizado. A apicultura ou criação de abelhas foi outro tema destacado pelo PM Modi no seu 
discurso de rádio. Exploramos a viabilidade comercial da apicultura e como, com o incentivo do governo, esta está 
gradualmente a tornar-se uma fonte de rendimento adicional para os agricultores Indianos.

Na nossa secção de fotografias, trazemos-lhe vislumbres de como o Dia Internacional do Yoga, 2021 (celebrado 
anualmente a 21 de junho) foi celebrado em todo o mundo. Perseguimos também as nuvens das monções através 
de algumas das mais pitorescas cascatas do país.

Na secção persona da edição, recordamos o Dr. Vikram Sarabhai, amplamente considerado como o pai do programa 
espacial Indiano. Prestamos homenagem à sua incomparável contribuição para a propagação da educação científica 
no país, bem como às numerosas instituições e centros científicos por ele estabelecidos, incluindo a Estação 
Equatorial de Lançamento de Foguetes Thumba (TERLS), a primeira estação de lançamento de foguetes da Índia.

Honramos a vida extraordinária e as realizações do lendário atleta Indiano e quatro 
vezes medalhista de ouro dos Jogos Asiáticos Milkha Singh, cuja morte deixou um 
vazio insubstituível na comunidade desportiva do país. Também prestamos as nossas 
homenagens ao aclamado ator Indiano Dilip Kumar, que faleceu recentemente. A vida 
ilustre e os feitos do galardoado com o Prémio Dadasaheb Phalke, Dilip Kumar continua 
a inspirar os atores das gerações seguintes.

 
Arindam Bagchi

PreFáCio
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uma iniciativa do governo da Índia para comemorar o 75º ano da 
independência do país, azadi ka amrit Mahotsav é uma encarnação de tudo 
o que é progressista sobre a identidade sócio-cultural, política e económica 

da nação. o antigo embaixador indiano anil trigunayat escreve sobre as 
várias formas como a Índia evoluiu para se tornar uma força a ter em conta

Mahotsav 
india @75

AzAdi kA Amrit
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U 
m país não é apenas 
geográfico ou um 
grupo de pessoas. 
É um património 
civilizacional. A 

Índia moderna, inspirada na 
ética civilizacional da antiga 
Bharatvarsh, destaca-se entre 
a cortesia das nações em 
virtude das suas realizações 
intelectuais, discursos filosóficos 
e universalismo no pensamento 
e na ação. O passado pode ser 
um bom guia para um futuro 
inovador. Saindo do jugo colonial, 
a Índia permitiu a um grande 
número de países em toda a Ásia, 
África e outros lugares seguir o 
exemplo e, por sua vez, adquiriu 

a liderança através do não-
alinhamento para se tornar a voz 
do mundo em desenvolvimento. O 
envolvimento da Índia nas Nações 
Unidas (ONU), Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio 
(GATT)/ Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e uma pletora 
de organizações internacionais 
engendraram a sua adesão ao 
multilateralismo que também está 
implícita na psique dos Indianos a 
um nível fundamental. Foi numa 
altura em que a Índia estava a 
lutar para sobreviver à fome, à 
pobreza e ao subdesenvolvimento. 
No entanto, tornou-se um farol 
de esperança e confiança para o 
mundo. A Índia é um exemplo de 

O Primeiro Ministro 
Indiano Narendra Modi, 
de Sabarmati Ashram, 
Ahmedabad, Gujarat, 
em 12 de março de 
2021, inaugurou as 
atividades de abertura 
de cortinas do Azadi 
Ka Amrit Mahotsav 
(India@75)

narendra modi  
Prime Minister

Today’s [March 
12, 2021] 

#AmritMahotsav 
programme begins from 
Sabarmati Ashram, from 
where the Dandi March 
began. The March had 
a key role in furthering 
a spirit of pride and 
Aatmanirbharta among 
India’s people. Going 
#VocalForLocal is a 
wonderful tribute to 
Bapu and our great 
freedom fighters.
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Acima: Theyyam, uma forma de arte popular de Kerala, será explorada como parte do objetivo do 
mahotsav de mostrar vários aspetos do diversificado patrimônio artístico da Índia

Abaixo: Um artesão yakshagana prepara-se para uma encenação. Yakshagana é uma forma de 
dança-drama de Karnataka

On March 12, 2021, Indian Prime Minister Modi 
flagged off the ‘Padyatra’ (Freedom March) from 
Sabarmati Ashram, Ahmedabad, Gujarat, and 
inaugurated the curtain-raiser activities of the 
‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ (India@75), which 
starts a 75-week countdown to India’s 75th 
anniversary of Independence in 2022 and will 
end post a year on August 15, 2023. 
 
The objectives of the mahovsav are as follows:

•	 citizen campaign: low cost, people 
intensive – The event is an intensive, 
country-wide campaign that will focus on 
citizen participation, to be converted into 
a ‘Janandolan’, where small changes, at 
the local level, will add up to significant 
national gains.

•	 ek bharat shreshtha bharat - The intent is to 
further the idea of a sustained and structured 
framework of connection between people 
of different regions of India by promoting 
mutual understanding of cultural activities.

•	 every state, every language: har rajya, 
har bhasha - India writes in many languages 
and speaks in many more voices. To promote 
deeper inclusivity across the nation, regional 
languages will be highlighted. 

•	 emphasis on india’s Glorious history - 
India’s fabric has been woven by diverse 
linguistic, cultural and religious threads, held 
together into a composite national identity. 
India’s shared history is the bedrock of its 
nationhood. This would be highlighted in 
the event.

•	 showcasing india’s development - 
Over the last 75 years, India has grown 
significantly across all sectors. From space 
and technology to healthcare and education, 
the event will showcase India’s impressive 
and innovative achievements across sectors 
since 1947.

•	 Global outreach - “Azadi ka Amrit Mahotsav” 
will be shared and promoted around the 
world and also with India’s diverse diaspora 
across many continents. These events will 
highlight India’s culture and heritage on a 
global stage and bring awareness globally to 
the unique legacy of India. 

(Source: amritmahotsav.nic.in)

aBOut the mahOtsav
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unidade na diversidade e emergiu 
como um interveniente estratégico 
indispensável que precisa de 
ser tido em conta em todos os 
cálculos globais. 

A Índia aos 75 anos é uma força 
a ter em conta. Com 1,3 mil milhões 
de vozes, ela pode facilmente 
ultrapassar os desafios que a 
fitam e ao mundo. O modelo de 
desenvolvimento da Índia, que tem 
evoluído com o tempo, tem sido de 
grande ajuda para mais de 160 países 
em todo o mundo através de vários 
programas e esforços de construção 
de capacidades, no espírito de 
“Partilhar e Cuidar”. Tem ajudado a 
Índia a criar um tremendo círculo 
eleitoral de boa vontade em todos 
os continentes. 

Mesmo durante a pandemia 
de Covid-19 que se seguiu, a Índia 
foi um país que foi muito além 
do seu dever de ajudar mais de 
150 países com medicamentos 
e outra assistência, e forneceu 
milhões de doses de vacinas a mais 
de 90 países. A “Vacina Maitri” 
e a “Vasudhaiva Kutumbakam” 
tornaram-se o mantra durante 
esta crise. Não era de admirar que 
quando a Índia enfrentou a segunda 
vaga de Covid-19, muitos amigos 
tenham alargado a sua assistência. A 

Acima: Padma Shri e o vocalista Hariharan, galardoado com o Prémio Nacional durante a 
cerimónia de inauguração do Azadi ka Amrit Mahotsav

Abaixo: Uma performance de dança do evento inaugural

hOJe é O PrimeirO dia dO amrit mahOtsav da indePendência. este mahOtsav 
teve iníciO 75 semanas antes de 15 de agOstO de 2022 e irá decOrrer até 15 de 
agOstO de 2023. luta Pela liBerdade, ideias a 75, realiZações a 75, ações e 
resOluções aOs 75 - estes cincO Pilares irãO insPirar O País a avançar.

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia
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vishva Guru bharat - Since the beginning of civilisation, 
India has been the guru (teacher) for the whole world. 
People from all around the globe converged to gain 
priceless wisdom from the country that showed the world 
its academic brilliance through Sushrutha, Kanad and 
Aryabhatta. The world has finally adopted ‘Namaste’ as a 
way of greeting, thereby establishing the fact that Indian 
values and beliefs can change the world for the better. From 
Ayurveda to Indian science, there’s more to India that the 
world needs to know, learn and adopt. India and its people 
believe in ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ or the world is one 
family. It is now time for the world to imbibe the same spirit 
and India deserves to gain the pedestal of being “Vishwa 
Guru” again.

ideas, Achievements & resolve - The idea is to celebrate the 
notion of India – being the ‘best in class’ in social, political 
and economic realm – shared by every Indian. The country 
has traversed a long way since independence and has a long 
way to go. Achievements in different spheres, including 
agriculture, science and technology, will be highlighted 
during the course of the events. The Aatmanirbhar Bharat 
Design Centre, being developed as part of the Museum 
complex at Red Fort (New Delhi), shall focus on indigenous 
products from all the states and union territories. Further-
more, initiatives igniting the challenger spirit in every citizen 
will be fostered, such as #RiseUp pledge across social media 
platforms. Programmes of similar nature will not just devote 
each individual towards nation-building but will also aid 
Indians overcome challenges in their everyday life. 

Aatmanirbhar bharat - The idea of a self-reliant nation in 
every aspect is being achieved by the pioneering vision of 
Indian Prime Minister Narendra Modi. During the pandemic, 
India has demonstrated that it can cope up with dire 
situations. Aatmanirbharta also gives a financial cushion 
to several businesses and encourages entrepreneurs to 
produce maximum goods and services within the country. 
Within this year, India has not only started the world’s 
largest self-made vaccination drive but it is also exporting 
vaccines to countries across the world. The whole concept 
of self-reliance will reduce unemployment at many levels. 
India is a big and rapidly-growing market for a majority of the 
product categories and with the mantra of ‘vocal for local’, 
the promulgation of local brands, manufacturing and supply 
chain will provide a big boost to India’s economy.

india’s rich cultural heritage - The Indian word for culture 
is ‘sanskriti’. From time immemorial, Indians have described 
their culture as ‘Human Culture’ (manav dharma/ sanskriti). 
It has a universal appeal. The principle of ‘Unity in Diversity’ 
is the implicit law of nature, the Universe and life. People 
belonging to diverse communities, speaking different 

languages, having different food, performing different 
customs harmoniously co-exist in India. Thus, the soul of 
the cultural heritage of India lies in the fact that it’s an all-
embracing confluence of religions, traditions, customs and 
beliefs. Over the years, numerous styles of art, architecture, 
painting, music, dance, festivals and customs have developed 
in India and this wide variety has made the Indian culture 
unparalleled, to which the entire world still looks up to. 

celebrating unsung heroes - During the ‘Azadi ka 
Amrit Mahotsav’, events, exhibitions (online and offline), 
publications and museums, highlighting the unsung or 
unacknowledged heroes of the Indian freedom struggle, 
will be planned. Many freedom fighters do not find a place 
in the conventional freedom movement storyline. One such 
example is Veer Gundandhur, who led the tribals of Bastar in 
the freedom struggle. Then there are Velu Nachiyar, Bhikaji 
Cama, and many more whose contributions are yet to see 
the light of the day. The ideals of human resolve, kindness 
and selflessness will be celebrated and promoted during the 
course of the events. With the element of inclusion in the 
conventional storyline, local history shall find a place under 
the “Dekho Apna Desh”. Chief secretaries from every state 
and UT are planning historical events of local importance. 
The idea of unsung heroes will be intricately linked to the 
Visit India Year 2022, wherein regional art, culture, heritage, 
wellness and yoga shall be promoted.

independence 2.0 - Over the years, the notion of India 
has largely revolved around the narrative of ‘diversity’. 
Keeping the larger vision for the nation in mind, both for 
contemporary times and for the future, the emphasis now 
lies on local manufacturing (‘Made in India’ and ‘vocal’ about 
‘local’). Before the nation approaches the global level, the 
creation of world-class products promoting investments 
and value pricing remains the focus. This shall lead to the 
establishment of a level-playing business ecosystem, keeping 
the Sustainable Development Goals (SDGs) in mind. Not only 
will sustainability remain a key, but increased participation of 
local craftsmen and artisans shall also be witnessed as well.

For a successful Independence 2.0, the sentiments of India’s 
rich cultural heritage will be tapped. All the aforementioned 
elements (such as Visva Guru Bharat, Aatmanirbhar Bharat) 
will be imbibed in spirit while implementing this vision. Along 
with imbibing ethos, marketing battles will also have to be 
fought in the fast-evolving consumer world. Once this is 
achieved, then the same ethos will be carried at the global 
stage – with Indian products competing across international 
categories, thus walking on the path towards the long-
awaited aspiration of India as ‘Nation of the Future’.

(Source: amritmahotsav.nic.in)

themes Of aZadi ka amrit mahOtsav
The six themes that will underline the mega festivals are:
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solidariedade global para enfrentar 
os desafios globais é o que a Índia 
pratica e prescreve.

A Índia, com a sua dimensão 
continental, é um caleidoscópio 
de cultura, tradição, línguas, 
arte, música, filmes, comida 
e festividades. Estes seriam 
parte integrante do mahotsav 
(megaevento) até agosto de 2023 e 
mais além.

A iniciativa do Primeiro Ministro 
Indiano Narendra Modi de procurar 
apoio global para o Dia Internacional 
do Yoga a 21 de junho na ONU, em 
2014, foi um sucesso espantoso 
e sem precedentes. Está a ganhar 
uma maior aceitabilidade em todo o 
mundo. Foi também uma conquista 
estelar da diplomacia Indiana. 
Outras grandes iniciativas como 
a Aliança Solar Internacional e a 
Coligação para uma Infraestrutura 

A Índia é uma terra de cultura 
e tradições vibrantes, um tema 
que irá sublinhar as festividades 
Azadi ka Amrit Mahotsav. 
Acima: Gotipua, uma das formas 
de dança mais antigas de Odisha, 
é tradicionalmente executada 
por jovens rapazes vestidos de 
rapariga; esquerda: Um artista 
folclórico (à direita) em traje 
tradicional Rajasthani atua durante 
um festival na cidade de Pushkar, 
enquanto outro executa o kacchi 
ghodi (dança do cavalo fictícia), 
uma das danças folclóricas mais 
populares do estado
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Uma das realizações mais notáveis 
da viagem de 75 anos da Índia 

desde a Independência tem sido 
a popularização internacional do 

yoga. Acima: A 27 de setembro 
de 2014, quando o PM Modi 
se dirigiu pela primeira vez à 

AGNU, fez a sua proposta para 
que a ONU declarasse o dia 21 

de junho de cada ano como 
o Dia Internacional do Yoga; 

Abaixo: O PM Modi faz yoga com 
o pessoal do Exército Indiano 

durante o Dia Internacional do 
Yoga a 21 de junho de 2019, em 

Ranchi, Jharkhand

autosuficiente) e parte integrante 
das cadeias globais de valor e 
fornecimento com ‘Vocal para 
Local’ facilitando uma mudança de 
paradigma na era pós-Covid. O PM 
Modi entusiasmou a nação, dizendo 
que, “Quando um Indiano dá um 
passo em frente, a nação dá 1,3 mil 
milhões de [biliões] de passos”. No 
domínio internacional, a Índia está 
a assumir a liderança ao presidir aos 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) em 2021 e ao G20 em 
2023, e aspira ao seu legítimo lugar 
na mesa alta do CSNU (Conselho de 
Segurança das Nações Unidas) ao 
promover a paz e o desenvolvimento 
em todo o mundo através da 
dinâmica visão de cinco “S” para a 
política externa, nomeadamente 

Resiliente a Catástrofes (CDRI) 
ganharam à Índia o direito de estar 
na vanguarda da luta contra as 
alterações climáticas.

Como a Índia pretende ser 
a terceira maior economia, 
liderada por jovens talentosos na 
Revolução Industrial 4.0 orientada 
pela Inteligência Artificial (IA), 
embarcou numa viagem para se 
tornar ‘Aatmanirbhar Bharat’ (Índia 
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Samman (respeito), Samvaad 
(diálogo), Sahyog (cooperação), 
Shanti (paz) e Samriddhi 
(prosperidade global).   

O PM Modi, ao falar na ONU, 
disse: “A Índia é uma nação que 
deu Buda [numa referência a 
Lorde Gautama Buda] e não yuddh 
[guerra]. É por isso que temos 
um compromisso permanente 
contra o terrorismo”. O terrorismo 
vai contra o princípio fundador 
das Nações Unidas e, para bem 
da humanidade, é crucial que o 
mundo se una contra ele. Um 

Anil Trigunayat é o antigo embaixador 
da Índia na Jordânia, Líbia e Malta. Tem um grande 
interesse pelo Médio Oriente e África, e pela Rússia. É um 
distinto membro da Fundação Internacional Vivekananda 
e presidente da Câmara de Comércio Internacional da 
Índia Milenar Indústria e Agricultura.

Desde que atingiu a Independência 
em 1947, a Índia deu grandes 
passos nos seus programas e 
missões espaciais. em cima: 

Mangalyaan, a primeira missão 
interplanetária da Organização 

de Investigação Espacial Indiana 
(ISRO) para explorar e observar 

Marte, foi lançada a 5 de novembro 
de 2013, e foi inserida na órbita 

Marciana a 24 de setembro de 
2014; Acima: O ISRO lançou 

Chandrayaan-2 para explorar 
o pólo sul da Lua a 22 de julho 

de 2019. Aqui, PM Modi assiste 
à transmissão em direto da 

aterragem suave do Vikram Lander 
de Chandrayaan-2 na superfície 

da Lua no centro ISRO Telemetry, 
Tracking and Command Network 

em Bengaluru, a 7 de setembro 
de 2019.

mundo dividido não é do interesse 
de ninguém”. Podemos orgulhar-nos, 
com razão, das nossas realizações 
nos últimos 75 anos, embora muitos 
desafios permaneçam. Mas para 
estarmos à altura dos sonhos dos 
nossos combatentes da liberdade 
para uma Índia ressurgente, 
resistente, robusta e dependente, 
temos de ser inovadores em todo o 
espectro, ao mesmo tempo que nos 
dedicamos ao serviço da nação.
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trabalhar em conjunto para 
a prosperidade comum
o Primeiro Ministro indiano narendra Modi e o Primeiro Ministro Britânico Boris 

johnson reuniram-se virtualmente em maio de 2021 e enfatizaram o seu compromisso 
comum para uma parceria reforçada em ciência, educação, investigação e inovação, diz 

o antigo diplomata ruchi ghanashyam

ÍndiA e o reino unido

Um screengrab do Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi (à direita) com o PM Britânico Boris Johnson durante a sua reunião virtual em 4 de maio de 2021
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AÍndia e o Reino Unido 
estabeleceram um 
caminho histórico para as 
relações bilaterais durante 
uma cimeira virtual entre 

os Primeiros Ministros dos dois países 
em 4 de maio de 2021. O Primeiro 
Ministro da Índia Narendra Modi e o 
Primeiro Ministro do Reino Unido Boris 
Johnson acordaram numa visão comum 
de uma nova e transformadora Parceria 
Estratégica Global entre o Reino Unido 
e a Índia, e adotaram um ambicioso 
“Roteiro 2030” Índia-Reino Unido 
para orientar a cooperação durante os 
próximos 10 anos. 

Os dois líderes deram um plano 
ambicioso para relações futuras e a 
cimeira virtual, apesar da pandemia 
global violenta, indicou o desejo 
profundo de ambos os lados de avançar 
com uma visão futurista. Saudaram 
a assinatura do novo Memorando 
de Entendimento Reino Unido-Índia 
sobre Telecomunicações/TIC e a 
Declaração Conjunta de Intenções 
sobre cooperação nos domínios da 
Tecnologia Digital, o estabelecimento 
de novos diálogos de alto nível sobre 
tecnologia, um novo investimento 
conjunto rápido em investigação sobre 

Covid19 , uma nova parceria para 
apoiar a investigação zoonótica, um 
novo investimento para avançar na 
compreensão das ciências climáticas 
e meteorológicas, e a continuação da 
Iniciativa de Educação e Investigação 
Reino Unido-Índia (UKIERI).

Ambos os líderes concordaram 
em expandir e melhorar a parceria 
existente entre o Reino Unido e a Índia 
em matéria de vacinas, destacando 
a colaboração bem-sucedida entre a 
Universidade de Oxford, Astra Zeneca 
e o Instituto Serum da Índia sobre 
uma vacina Covid19 eficaz que é 
‘desenvolvida no Reino Unido’, ‘Made 
in India’ e ‘distribuída globalmente’. 
Foram identificadas medidas para os 
próximos meses e anos para aumentar 
os contactos interpessoais e reforçar 

O PM Modi (no ecrã) 
dirigiu-se à sessão de 
abertura da Cimeira 
virtual de Líderes dos 
EUA sobre o Clima a 22 
de abril de 2021. Esta 
fotografia foi tirada 
na Downing Street 
Briefing Room, Londres, 
Reino Unido, de onde 
o Primeiro Ministro 
Britânico Boris Johnson 
(à direita) participou 
na cimeira.

tive uma cimeira virtual PrOdutiva cOm O meu amigO Pm dO uk @
BOrisJOhnsOn. adOPtámOs um amBiciOsO rOadmaP 2030 Para elevar Os laçOs 
entre a índia e O reinO unidO a uma Parceria estratégica aBrangente.

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia
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Na COP25 que se realizou 
em dezembro de 2019, a 
Índia tinha sublinhado a 
necessidade de cumprir 

os compromissos 
pré-2020 por parte dos 

países desenvolvidos. 
Na próxima COP26 
que se realizará em 

Glasgow, Reino Unido, 
no final deste ano, a 

Índia e o Reino Unido 
comprometer-se-ão a 
trabalhar em conjunto 

e a coliderar a ação 
climática global

Provisório para a obtenção de ganhos 
iniciais. A ambição conjunta é de mais 
do que duplicar o comércio bilateral 
até 2030. Foram também estabelecidas 
novas medidas para alcançar este 
objetivo. Quando implementadas, 
estas medidas são suscetíveis de gerar 
20-25.000 novos empregos diretos e 
indiretos na Índia. 

Existe uma extensa relação de 
investimento entre os dois países. 
Oitocentos e cinquenta empresas 
Indianas identificadas no Reino Unido 
têm um rendimento combinado 
de 50,8 mil milhões de libras, e 
empregaram 116.046 pessoas em 2019-
20, enquanto 572 empresas do Reino 
Unido na Índia foram identificadas com 
um volume de negócios combinado 
de cerca de 3.390 mil milhões de INR 
em 2019-20. Energia nova e renovável, 

os laços em múltiplas áreas com 
progressos a serem monitorizados 
através de uma revisão estratégica 
anual a nível de ministros dos negócios 
estrangeiros, reportando aos dois 
Primeiros Ministros.  

ecOnOmia e cOmérciO
A Índia e o Reino Unido gozam de 
uma relação económica vibrante. O 
comércio de mercadorias nos dois 
sentidos atingiu 15,4 mil milhões de 
dólares em 2019-20. O comércio entre 
a quinta e a sexta maiores economias 
do mundo tem margem para crescer 
muito mais. Foi assinada uma 
declaração sobre o lançamento de uma 
Parceria Comercial Reforçada (ETP) com 
a intenção de negociar um Acordo de 
Comércio Livre abrangente, incluindo a 
consideração de um Acordo Comercial 
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Durante a cimeira 
virtual, foi acordado 
um memorando de 
entendimento sobre 
migração e parceria 
para a mobilidade. 
De acordo com o 
Memorando de 
Entendimento, o Reino 
Unido irá criar todos os 
anos um novo esquema 
para que jovens 
profissionais Indianos 
possam ter emprego no 
Reino Unido durante 
dois anos sem estarem 
sujeitos ao teste do 
mercado de trabalho. 
Aqui, os cidadãos 
Indianos trabalham em 
The Selfridges Kitchen, 
um popular restaurante 
em Londres.

indústrias criativas, engenharia 
avançada, agro-tecnologia, saúde e 
ciências da vida foram identificadas 
como áreas prioritárias, com um 
esquema de incentivos ligado à 
produção para encorajar as empresas 
Britânicas a investir no sector industrial 
da Índia.  

aPOiO à saúde
A Índia e o Reino Unido têm uma 
forte cooperação em curso no sector 
da saúde. O Reino Unido foi um dos 
primeiros a responder à segunda 
onda Covid-19 na Índia, enviando 
equipamento médico crítico como 
concentradores de oxigénio, 
cilindros e ventiladores. A Índia 
também respondeu prontamente 
à necessidade de medicamentos 
como o paracetamol durante a 
primeira vaga Covid-19 no Reino 
Unido. A expansão da parceria 
em vacinas, terapêuticas e 

diagnósticos sobre a onda Covid-19 e 
mais além irá aprofundar a cooperação.

inOvaçãO Partilhada
A investigação científica e a inovação 
são essenciais para que as nações 
avancem. O Reino Unido já é o 
segundo maior parceiro da Índia 
em colaborações de investigação e 
inovação. Um corolário natural desta 
colaboração contínua foi a vontade 
de ambos os países de reforçar a 
cooperação regulamentar e técnica 
em tecnologias novas e emergentes, 
incluindo produtos digitais e TIC e o 
trabalho sobre a resiliência da cadeia de 

the ambitious 2030 roadmap on india-
uK relations is the first since the formal 
‘Comprehensive strategic Partnership’, 
which was agreed upon in 2005
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fornecimento. Foi anunciada 
uma nova Parceria Global 
de Inovação Índia-Reino 
Unido co-financiada com a 
visão de transferir inovações 
Indianas inclusivas para 
países em desenvolvimento 
selecionados. Um Centro de Excelência 
conjunto sobre hidrogénio verde e 
cooperação na importante área da 
inteligência artificial (IA) acrescentará 
profundidade aos laços.
 
enfOque nO amBiente
Ambos os países estão empenhados 
em proteger o ambiente e alcançar 
os objetivos do Acordo de Paris. 
No Roteiro, a Índia e o Reino Unido 
comprometem-se a trabalhar em 
conjunto e a coliderar a ação climática 
global e delinear planos para lançar 
a Iniciativa Global de Grelhas Verdes 

na COP26 ainda este ano para ajudar 
a alcançar a visão da Índia de ‘Um 
Sol, Um Mundo, Uma Grelha’. As 
duas nações também trabalharão em 
conjunto e partilharão as melhores 
práticas no desenvolvimento da 
energia eólica offshore e de veículos 
elétricos e irão copresidir à Coalition 
for Disaster Resilient Infrastructure.

O Reino Unido acolherá a COP26 
este ano em Glasgow, onde ambas as 
nações se empenharão de perto.

OPOrtunidades de emPregO
Um novo capítulo foi aberto pelos 

Na COP26, a Índia e o Reino 
Unido irão delinear planos 
para o lançamento da 
Iniciativa Global Green Grids. 
Aqui, o PM Modi (à direita) 
com líderes e representantes 
mundiais na conferência de 
fundação da Aliança Solar 
Internacional em Nova Deli, 
a 11 de março de 2018.

a declaration on the launch of an enhanced 
trade Partnership (etP) was signed with the 
intent to negotiate a comprehensive Free 
trade agreement
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dois países na sua cooperação em 
matéria de migração através de um 
memorando de entendimento sobre 
migração e parceria para a mobilidade, 
após o qual o Reino Unido criará 
todos os anos um novo esquema para 
que até 3.000 jovens profissionais 
Indianos possam aproveitar as 
oportunidades de emprego no Reino 
Unido durante um período de dois 
anos sem estarem sujeitos a um teste 
do mercado de trabalho. 

 O ambicioso Roteiro 2030 sobre 
as relações Índia-Reino Unido é o 
primeiro desde a “Parceria Estratégica 
Global” formal, que foi acordada em 
2005, e oferece uma reinicialização 
muito necessária no momento de 
urgência estratégica num mundo 
pós-Covid. Com uma agenda 

O Primeiro Ministro 
Narendra Modi (à 
direita) com o PM 

Britânico Boris Johnson 
à margem da Cimeira 

do G-7 em Biarrittz, 
França, em 25 de agosto 

de 2019

Ruchi Ghanashyam serviu como Alta 
Comissária para o Reino Unido, Gana e África 
do Sul. Foi Secretária (Ocidental) no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Nova Deli, de abril 

de 2017 a novembro de 2018. Também serviu na Embaixada 
da Índia Damasco, Katmandu, Bruxelas, Alto Comissariado da 
Índia Islamabad e na Missão Permanente da Índia junto da 
ONU, Nova Iorque. Ela pode ser contatada em twitter.com/
RuchiGhanashyam

abrangente para colaboração futura, 
a Índia e o Reino Unido estão bem 
posicionados para uma parceria 
de longo prazo em mudança de 
paradigma. Em consonância com este 
teor de amizade, o Primeiro Ministro 
Johnson também convidou o Primeiro 
Ministro Modi para a reunião do G7 
na Cornualha, em junho de 2021, na 
qual a Índia participou virtualmente 
como país convidado.
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um novo Começo
em maio deste ano, a cimeira Índia-ue realizou-se na primeira reunião 
de líderes ue+27, em que não só a Comissão europeia e o Conselho 
europeu, mas também 27 chefes de estado europeus interagiram 
virtualmente com o Primeiro Ministro indiano narendra Modi, 
assinalando a importância que Bruxelas atribui à parceria ue-Índia, diz 
o antigo embaixador ashok sajjanhar

liGAções ÍndiA-ue
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A16ª Cimeira da Índia e 
da União Europeia (UE), 
que teve lugar no Porto, 
Portugal, a 8 de maio de 
2021, marcou um momento 

decisivo na política externa da Índia. 
Esta reunião foi diferente das anteriores 
cimeiras Índia-UE, uma vez que o 
Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi 
interagiu com líderes dos 27 Estados-
Membros da UE, 19 dos quais falaram 
nesta reunião, para além de conferenciar 
com presidentes do Conselho Europeu e 
da Comissão Europeia. Esta é a primeira 
cimeira no formato UE+27, organizada 

pela UE com a Índia. No passado, a UE 
organizou esta interação apenas com os 
Estados Unidos. 

Foi durante a presidência Portuguesa 
da UE em 2000 que se realizou a primeira 
cimeira de sempre UE-Índia. Essa decisão 
deu um impulso significativo aos laços 
bilaterais. Quinze cimeiras mais tarde, a 
recente interação deu um novo rumo e 
um novo ímpeto à parceria bilateral entre 
a Índia e a UE.

A Índia e a UE, com populações 
de 1,3 mil milhões e 450 milhões 
respectivamente, são os maiores espaços 
democráticos do mundo. São aliados 

página de rosto: O 
Primeiro Ministro 
Indiano Narendra 
Modi fala no Diálogo 
IISS Shangri-La de 
2018 em Singapura;

esquerda: PM Modi 
durante a cimeira 
Índia-UE

levandO avante O cOmPrOmissO de transfOrmar as relações índia-ue 
Para O Bem glOBal, tive uma interaçãO virtual cOm tOdOs Os líderes 
dOs estadOs-memBrOs da ue e Presidentes @charlesmichel 
@eucOPresidentes e @vOnderleyen Para a reuniãO de líderes índia-ue.

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia
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A 16ª Cimeira da Índia 
e da União Europeia 
foi uma iniciativa da 

Presidência Portuguesa 
do Conselho da União 

Europeia. Aqui, o PM 
Modi (à direita) com o 

PM de Portugal durante a 
visita deste último à Índia 

no dia 19 de dezembro 
de 2019

negociação praticável, uma vez que 
o formato anterior era pesado. Para o 
sucesso da iniciativa “Make In India” e 
para fazer da Índia um pólo de produção 
global, é essencial que a Índia se envolva 
ativamente com o mundo. Para a UE, 
também era imperativo na fase pós-
Brexit, mostrar a sua abertura ao mundo. 
Um estudo do Parlamento Europeu 
de 2020 colocou os benefícios de um 
acordo comercial da UE com a Índia 
até 8,5 mil milhões de euros (10,2 mil 
milhões de dólares).

As negociações para um Acordo 
Bilateral de Comércio e Investimento 
foram lançadas em 2006. As discussões 
pararam em 2013, uma vez que as 
posições das duas partes sobre questões 
de acesso ao mercado de bens e serviços 
(para automóveis e bebidas alcoólicas 

naturais e têm um interesse comum 
em garantir segurança, prosperidade 
e desenvolvimento sustentável num 
mundo multipolar. A UE é o maior parceiro 
comercial da Índia, o segundo maior 
destino das exportações Indianas e o 
maior investidor na Índia. O potencial 
desta parceria é enorme. 

as grandes aquisições
A maior tomada de posição da cimeira 
foi a decisão de retomar as negociações 
para um acordo comercial equilibrado, 
ambicioso, abrangente e benéfico para 
ambas as partes. Foi também acordado 
o lançamento de negociações sobre 
um acordo autónomo de proteção de 
investimentos, bem como um acordo 
separado sobre indicações geográficas. 
Isto deveria facilitar o processo de 
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Um screengrab de um diálogo sobre o Acordo Bilateral de Comércio e Investimento Índia-UE entre o atual Ministro do Comércio 
e Indústria, Consumidores, Alimentação e Distribuição Pública e Têxteis, Piyush Goyal (canto superior esquerdo), o atual Ministro 
da Habitação e Assuntos Urbanos e Ministro do Petróleo e Gás Natural, Hardeep Singh Puri (canto inferior) e o Vice-Presidente 
Executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis (canto superior direito)

•	 Trade was the biggest 
breakthrough of the 
summit. The language 
of the joint declaration 
said: both sides “agreed 
to resume negotiations 
for a ... trade agreement 
which would respond to 
the current challenges.” 
It also noted: “We 
agreed that in order 
to create the required 
positive dynamic for 
negotiations, it is 
imperative to find 
solutions to long-
standing market 
access issues.” This 
statement focussed on 
an important obstacle 
that had led to the 
stalled talks between 
the two sides.

•	 Another significant 
issue was that India 
agreed to launch 
negotiations on an 
accord on geographical 
indications - famous 
brand names often 
linked to the places 
where they are 
made, from France’s 
Champagne to India’s 
Darjeeling tea. This 
was a long-standing 
demand of the 
Commission.

•	 Other positive 
takeaways include 
work to combat 
climate change under 
the India-EU Clean 
Energy and Climate 
Partnership. Both sides 
“welcomed the first 
meeting of the India-EU 
High-Level Dialogue 
on Climate Change, 
held on April 28, 2021, 
in preparation for the 
Leaders’ Meeting.

Points to note

da UE para a Índia), e a circulação 
temporária de profissionais qualificados 
da Índia para a UE, não puderam ser 
reconciliadas. Em julho de 2020, as 
duas partes decidiram criar um grupo 
ministerial para quebrar este impasse. 
O Ministro do Comércio da União da 
Índia Piyush Goyal e o Comissário da 
UE para o Comércio Valdis Dombrovskis 
reuniram-se virtualmente em fevereiro 
de 2021 e novamente em abril de 2021. 
O diálogo de alto nível foi mandatado 
para assegurar o progresso nas questões 
de acesso ao mercado e supervisionar as 
negociações.

Parceria Para a 
cOnectividade
Outro resultado importante da cimeira 
foi o lançamento de “uma Parceria para a 
Conectividade sustentável e abrangente, 

centrada no reforço da conectividade 
digital, energética, dos transportes e 
interpessoal, e que respeitaria o direito 
internacional, estaria em conformidade 
com as normas internacionais e afirmaria 
os valores comuns da democracia, 
liberdade, Estado de direito e respeito 
pelos compromissos internacionais”. 
A parceria defenderá princípios de 
sustentabilidade social, económica, 
fiscal, climática e ambiental. Esta 
parceria visa reforçar a cooperação 
entre a Índia e a UE através de projetos, 
incluindo aqueles com países e regiões 
do terceiro mundo, nomeadamente em 
África, Ásia Central e Indo-Pacífico.

medicina, multilateralismO 
e OutrOs POntOs de 
encOntrO
Profundamente conscientes de que a 
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a 2020 study by the european Parliament has put the benefits 
of a trade deal for the eu with india at upto 8.5 billion euros 

(usd 10.2 billion)

O PM Modi (à direita) 
interage com Charles 
Michel, Presidente 
do Conselho Europeu 
(em cima à esquerda), 
e Ursula von der 
Leyen, Presidente da 
Comissão Europeia, 
durante a cimeira 
virtual Índia-UE

reunião híbrida estava a ter lugar no 
contexto da pandemia de coronavírus, 
a Índia e a UE comprometeram-se a 
trabalhar em conjunto para melhor 
se prepararem e responderem a 
emergências de saúde globais. 
Concordaram em cooperar em cadeias 
de fornecimento médicas resilientes, 
vacinas, Ingredientes Farmacêuticos 
Ativos (APIs), etc.

Ao promover o multilateralismo, 
que recebeu vários choques nos 
últimos anos, as duas partes 
concordaram em reforçar a 
coordenação na governação 
económica global, nomeadamente na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e G20. Decidiram criar um 
Diálogo de Altos Funcionários Índia-
UE para aprofundar a cooperação 
bilateral sobre questões da OMC sob 
a supervisão do Diálogo de Alto Nível 
sobre Comércio e Investimento.

Decisões para reforçar a cooperação 
nas áreas do espaço, transportes, 
transformação digital, Inteligência 
Artificial (IA), Computação Quântica e 
de Alto Desempenho, 5G, proteção de 
dados pessoais e privacidade, soluções 
de Governo Eletrónico, intercâmbios 
interpessoais na educação, 
investigação, ciência e tecnologia, e 
atividades profissionais em áreas como 
tecnologia da informação, ambiente, 
clima, cuidados de saúde, negócios e 
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declaração oficial do 
Gabinete do primeiro ministro

Os líderes [da reuniãO de líderes 
índia-ue] saudaram a decisãO de 
retOmar as negOciações Para 
acOrdOs de cOmérciO livre e de 
investimentO equiliBradOs e 
aBrangentes. as negOciações 
de amBOs Os acOrdOs de 
cOmérciO e investimentO serãO 
PrOsseguidas em vias Paralelas, 
cOm a intençãO de alcançar 
a cOnclusãO ráPida de amBOs 
Os acOrdOs em cOnJuntO. este 
é um resultadO imPOrtante 
que Permitirá às duas Partes 
realiZar tOdO O POtencial da 
Parceria ecOnómica.

O PM Modi fala no 
Diálogo IISS Shangri-La de 
2018 em Singapura

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia

(após a 16ª Cimeira da Índia e da União 
Europeia, realizada no formato virtual)

agradeçO aOs líderes da ue 
e dOs seus estadOs-memBrOs 
PelO seu emPenhO cOntínuO 
em refOrçar as relações cOm 
a índia. agradeçO tamBém aO 
meu amigO PrimeirO ministrO 
@antOniOcOstaPm POr esta 
iniciativa e de acOrdO cOm 
a alta PriOridade Para a 
índia durante a Presidência 
POrtuguesa dO cOnselhO da ue.
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PARCERIA

turismo foram adotadas pelos líderes.
Nos assuntos internacionais, ambas 

as partes afirmaram o seu compromisso 
com um espaço Indo-Pacífico livre, 
aberto, inclusivo e baseado em regras, 
sustentado no respeito pela integridade 
territorial e soberania, democracia 
e Estado de direito, transparência, 
liberdade de navegação e sobrevoo, 
comércio legal sem entraves, e resolução 
pacífica de disputas, em conformidade 
com o direito internacional, incluindo a 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS). Isto está em 
total conformidade com a perspetiva 
da Índia sobre o Indo-Pacífico, tal como 

articulada pelo PM Modi no Diálogo 
Shangri-La, em 2018. Tendo em conta 
o recente enunciado pela UE da sua 
Estratégia Indo-Pacífico, ambas as 
partes concordaram em reforçar a sua 
cooperação nesta área. A UE apreciou 
a Iniciativa dos Oceanos Indo-Pacíficos 
da Índia, concebida para promover a 
coordenação e cooperação internacional 
na região Indo-Pacífico.

Ambas as partes reiteraram a sua 
determinação em reforçar a cooperação 
em matéria de segurança internacional, 
incluindo a não proliferação e 
desarmamento, a luta contra o 
terrorismo, a radicalização, o extremismo 

O PM Modi (frente 
à esquerda) com o 
atual Presidente do 
Conselho Europeu 
Charles Michel (frente à 
direita) durante a visita 
do primeiro a Bruxelas, 
Bélgica, em março de 
2016. Em 2016, o último 
serviu como Primeiro 
Ministro da Bélgica

the biggest takeaway of the summit was the decision 
to resume negotiations for a balanced, ambitious, 

comprehensive and mutually-beneficial trade agreement



 |  27  ||  26  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

violento e a segurança marítima, bem 
como sobre ameaças cibernéticas e 
outras, através de consultas regulares. 
Reafirmaram o seu total apoio a um 
ciberespaço aberto, livre, estável e 
seguro, condenaram firmemente o 
terrorismo e sublinharam que era 
crucial que os perpetradores de 
violência e terrorismo fossem levados 
à justiça.

As alterações climáticas, a perda 
de biodiversidade e a poluição foram 
outros desafios significativos que 
os líderes se comprometeram a 
enfrentar. Salientaram a importância 
de alcançar os objetivos do Acordo 
de Paris, incluindo o reforço da 
mitigação das alterações climáticas, 
bem como a adaptação e resistência 
aos impactos das alterações 
climáticas, proporcionando meios 
de implementação, incluindo o 
financiamento.

O crédito pela iniciativa de realizar 

Ambassador Ashok Sajjanhar has worked 
for the Indian Foreign Service for over three 
decades. He was the Ambassador of India to 

Kazakhstan, Sweden and Latvia, and has worked in diplomatic 
positions in Washington DC, Brussels Dhaka and Bangkok, 
among other nations.

a cimeira no formato UE+27 vai para 
a Presidência Portuguesa da UE. O 
Primeiro Ministro Português António 
Costa sublinhou os seus calorosos 
sentimentos pela Índia, segurando 
simultaneamente nas suas duas mãos 
o seu passaporte Português e o seu 
cartão Indiano OCI (Overseas Citizen 
of India). Através da cimeira, a Índia e a 
UE decidiram reforçar o seu empenho 
em promover a paz, segurança e 
prosperidade nos seus próprios países, 
bem como no mundo. A cimeira pode 
ser vista como um novo começo que 
promete levar a Índia e a UE a novos 
patamares nos próximos anos.

O PM Modi durante a 
cimeira virtual Índia-UE
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as abelhas não são apenas grandes polinizadores, mas também melhores amigas dos agricultores, 
pois ajudam a aumentar a produtividade agrícola e, consequentemente, os rendimentos destes 
últimos. vemos como as práticas apícolas não estão apenas a ajudar os agricultores a duplicar 

o seu rendimento e receitas, mas também a aumentar as visões do Primeiro Ministro de 
aatmanirbhar Bharat e Make na Índia

por Bindu Gopal Rao

sendo útil
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no seu discurso de rádio 
mensal Mann Ki Baat, 
o Primeiro Ministro 
Narendra Modi falou 
sobre a importância da 

apicultura como parte da iniciativa 
Aatmanirbhar Bharat e o seu potencial 
para alcançar o objetivo nacional 
de duplicar os rendimentos dos 
agricultores. Chamando-lhe a "doce 
revolução", destacou Gurdum no 
Norte (Oeste) de Bengala, distrito 
de Banaskantha de Gujarat e 
Yamuna Nagar de Haryana, onde os 
agricultores têm visto muito sucesso 
devido à criação de abelhas.

OcuPadO cOmO uma aBelha
A apicultura é a criação, cuidado 
e gestão de abelhas em caixas 
que recriam uma colmeia. Tem-se 
observado que a apicultura de baixo 
custo pode aumentar o rendimento 

Brijesh Kumar Verma 
(extrema esquerda), 
um agricultor da 
cidade de Gosaiganj 
perto de Lucknow, 
com a sua colmeia

a aPicultura está a tOrnar-se O 
fundamentO de uma revOluçãO 
dO mel Ou revOluçãO dOce nO 
País. a criaçãO de aBelhas nãO 
cOnduZ aPenas aO rendimentO 
dO mel, mas a cera de aBelha é 
tamBém uma fOnte de rendimentO 
muitO grande... O nOssO País 
imPOrta atualmente cera 
de aBelhas, mas, Os nOssOs 
agricultOres estãO agOra a 
transfOrmar raPidamente 
esta situaçãO... Ou seJa, de 
certa fOrma cOntriBuindO 
na camPanha "aatmanirBhar 
Bharat". istO cOnduZirá tamBém 
a um aumentO dO rendimentO 
dOs agricultOres e irá tamBém 
adOçar as suas vidas!

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia
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em cima: Um apicultor 
examina uma instalação 
apícola nos arredores de 
Srinagar, Jammu e Kashmir. 
Srinagar gerou 1.415 quintais 
de mel em 2020;

esquerda: Mulheres do 
Grupo de Auto-Ajuda 
das Mulheres Tribais de 
Venkatesa Perumal de 
Javadhu Hills, Tamil Nadu, 
com o seu mel selvagem cru

Sujana Krishnamoorthy, diretora 
executiva, Under The Mango Tree 
Society, uma organização baseada 
em Maharashtra que promove a 
apicultura, diz, "A prática aumenta 
a produção de produtos locais. 
De fato, 10 apicultores com duas 
caixas de abelhas cada uma podem 
melhorar a produção de culturas 
para aldeias inteiras, já que as 
abelhas polinizam num raio de dois 
quilómetros. Simultaneamente, 
a consciência da importância 
das abelhas leva à redução das 
práticas insustentáveis de caça 
ao mel, o que, por sua vez, 
melhora a biodiversidade, uma 
vez que as plantas com floração 
selvagem dependem das abelhas 
para a polinização".

mãOs amigas
Srinivasan Services Trust (SST), o 
braço social da TVS Motor Company, 
colaborou com o Tropical Institute 
of Ecological Science em Javadhu 

das culturas locais com um esforço 
mínimo. Por conseguinte, a 
apicultura é uma fonte alternativa 
e adicional de rendimento para 
os agricultores. Atualmente, tem 
evoluído como uma fonte de 
rendimento adicional para muitos 
agricultores. Está a ser adotada 
pelos agricultores, uma vez que 
desempenha um papel significativo 
no aumento do rendimento agrícola 
através da polinização.
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conhecida pelo seu mel silvestre 
de origem natural. O Grupo de 
12 membros do SHG ganhou 
com sucesso uma subsistência 
sustentável ao processar e vender 
mel silvestre de Javadhu. O mel 
é recolhido de coletores de mel 
locais, que habilmente recolhem o 
néctar dourado, assegurando que 
as abelhas não são perturbadas", diz 
Swaran Singh, presidente, SST.

O mel bruto recolhido na 
natureza não contém açúcar 
adicionado, nenhum sabor 
adicionado e nenhum conservante. 
Cerca de 62 coletores de mel 
beneficiaram disto, com um 
rendimento médio de INR 8.000 
por coletor durante seis meses. O 
SHG também fez parte do Projeto 
da Cadeia de Valor de Conservação 
das Abelhas financiado pela NABARD 
e implementado pela SST para 
expandir a apicultura em Javadhu 
Hills. Os coletores de mel silvestre 
receberam formação em recolha 
científica de mel silvestre por TRIFED 
que beneficiou mais de 300 tribais 
com um rendimento que varia entre 
8.000 e 10.000 INR uma vez em seis 

Hills, Tamil Nadu, para apoiar os 
agricultores em cintos tribais, 
fornecendo caixas de abelhas para 
os envolver na apicultura. Este 
projeto já forneceu 150 caixas 
de abelhas a 27 agricultores. O 
projeto bem-sucedido está a 
obter um rendimento adicional de 
aproximadamente 10.000 INR por 
ano para os agricultores.

"Um modelo inspirador de 
colheita de mel é a técnica inovadora 
adotada pela Venkatesa Perumal 
Tribal Women Self-Help Group (SHG) 
das Colinas de Javadhu em Tamil 
Nadu. Esta região é popularmente 

em cima à esquerda: 
Apicultor numa 

exploração apícola no 
distrito de Barpeta, no 

distrito de Assam;

em cima à direita: 
GoBuzzR, um dispositivo 

baseado em IoT inventado 
por uma empresa sediada 

em Chennai, estuda o 
estado de uma colmeia e 

comunica através de uma 
aplicação móvel;

em baixo: Processo 
apícola por apicultores 
em Bengala Ocidental
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Umed Singh Rana, um agricultor da aldeia de Qutubgarh (situada na periferia de Nova Deli), iniciou a produção 
de mel em 2018, na sequência de um programa governamental destinado a impulsionar a indústria, fornecendo 
subsídios até 80% por caixa de colmeia, com o objetivo de duplicar os rendimentos dos agricultores até 2022

meses, cobrindo duas épocas. Tais 
intervenções pró-activas permitiram 
um volume de negócios de INR 
3,75 lakh para os beneficiários no 
AF de 2020-21.

imPulsO das cOlheitas
O mercado da apicultura tem vindo a 
crescer nos últimos anos, com cada 
vez mais agricultores a aventurarem-
se nesta arena. A crescente procura 
de mel puro e cru tem encorajado 
mais agricultores a estabelecer 
explorações apícolas. Embora 
a apicultura na Índia possa ser 
praticada como um empreendimento 
comercial autónomo, a integração da 
apicultura com a agricultura agrícola 
faz maravilhas para aumentar o 
rendimento das culturas, ao mesmo 
tempo que permite aos agricultores 
gerar rendimentos adicionais. 
Saanwara Khod, fundador, Farm to 

Fellas, uma empresa que fornece 
produtos alimentares frescos e 
naturais diz: "Mais de 70 das 100 
principais culturas alimentares são 
resultado do papel das abelhas como 
principais polinizadores de insectos. 
A criação de abelhas em pequena 
escala e de baixo custo por pequenos 
agricultores, especialmente nos 
estados de Maharashtra, Gujarat 
e Madhya Pradesh, duplicou o 
rendimento das culturas locais sem 
qualquer esforço extra. De acordo 
com o Estudo de Avaliação Rápida 
do Impacto, 2011, a apicultura 
aumentou o rendimento do tomate 
em 160 por cento e a produção de 
frutos em cerca de 60 por cento". 
Várias organizações governamentais 
como o National Bee Board e o 
Central Bee Research Training 
Institute fornecem formação aos 
agricultores em apicultura.

Some of the initiatives taken by 
the National Bee Board (NBB), 
Department of Agriculture, 
Cooperation & Farmers Welfare 
(DAC & FW) towards the 
promotion of beekeeping in the 
country include:

•	 Preparation of National 
Beekeeping & Honey 
Mission (NBHM) for overall 
promotion and development 
of beekeeping in the country.

•	 Setting up of Integrated 
Bee Development Centers 
(IBDC) in Bihar, Haryana, 
Delhi, Madhya Pradesh, 
Uttarakhand, Manipur, 
Punjab, Uttar Pradesh, Tamil 
Nadu, Jammu and Kashmir, 
Karnataka, Andhra Pradesh, 
Arunachal Pradesh, Tripura, 
Himachal Pradesh and 
West Bengal.

•	 Integrated Development of 
Scientific Bee Keeping (IDSB) 
- Remunerative Approach for 
Agriculture and Allied sector 
Rejuvenation (RKVY), Mission 
for Integrated Development 
of Horticulture (MIDH) and 
other associated schemes.

•	 Registration of beekeepers 
by NBB.

•	 Involvement of National 
Dairy Development Board 
(NDDB)/ Gujarat Co-
operative Milk Marketing 
Federation (GCMMF)/ milk 
cooperatives/ federations.

•	 Setting up of honey 
testing lab by NDDB, 
Anand, Gujarat.

•	 Efforts for standardisation 
of honey and other 
beehive products.

Source: nbb.gov.in

gOvernment 
initiatives
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global da apicultura científica na 
Índia através da popularização de 
tecnologias de ponta através dos 
esquemas governamentais da Missão 
Nacional de Horticultura e da Missão 
de Horticultura dos estados do 
Nordeste e Himalaia no país.

O governo Indiano, liderado 
pelo PM Modi, não deixa pedra 
sobre pedra para fornecer ajuda aos 
apicultores e encorajar a apicultura. 
Um aumento na produção de 
mel não só garantirá maiores 
rendimentos agrícolas e rendimentos 
acrescidos para os agricultores, 
como também contribuirá 
para a missão de PM Modi de 
"Aatmanirbhar Bharat", "Make in 
India" e "Vocal for Local".

cOnselhO naciOnal das 
aBelhas
O National Bee Board (NBB) 
foi reconstituído em 2006. O 
principal objetivo do conselho 
é o desenvolvimento global da 
apicultura, promovendo a apicultura 
científica na Índia para aumentar a 
produtividade das culturas através da 
polinização e aumentar a produção 
de mel de modo a melhorar o 
rendimento dos apicultores/
agricultores. O conselho também 
trabalha para o desenvolvimento 

Bindu Gopal Rao é uma autora e fotógrafa 
freelancer baseada em Bengaluru. Apesar 
de trabalhar a tempo inteiro com um 
grande software, a sua paixão pela escrita 

permite-lhe explorar vários géneros que abrangem o interesse 
humano, estilo de vida

em cima: Gurcharn Singh 
(extrema esquerda), 

presidente da Tungwali 
Honey Bee Producer 

Co-operative Industrial 
Society, demonstra como 

funciona um suporte de 
colmeia num apiário, na 

aldeia de Tungwali em 
Bathinda, Punjab

Acima: Um polícia que 
é também apicultor 

com as suas abelhas em 
Mon, Nagaland
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ao longo dos últimos anos, o governo indiano tem vindo a fazer esforços sustentados e 
centrados nas pessoas para promover a conservação e o abastecimento de água. lançou 

vários esquemas, incluindo a ambiciosa Missão jal jeevan, para assegurar que a água não se 
torne um fator limitador para o desenvolvimento socioeconómico da nação, diz Bharat lal

fluente 
o êxito
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Aconservação da água 
sob a forma de recolha 
da água da chuva é 
uma antiga tradição 
Indiana que se tornou 

mais relevante no cenário atual. 
A Índia alberga 18% da população 
mundial e 15% do gado com apenas 
4% dos recursos de água doce, 
cuja disponibilidade tem vindo a 
diminuir ao longo do tempo. O 
Fórum Económico Mundial, no seu 
Relatório de Risco Global, 2020, 
reconheceu a água como um dos 

Uma comunidade 
de aldeia mapeia 
os seus recursos 
hídricos

(Imagem e 
legenda cortesia: 
Ministério de Jal 
Shakti)

cinco maiores riscos globais de 
impacto a longo prazo e o Índice 
Composto de Gestão da Água da 
NITI Aayog prevê uma perda de 
6% do produto interno bruto (PIB) 
devido a uma menor disponibilidade 
de água na Índia. Por conseguinte, 
a conservação da água é essencial 
não só para superar a escassez, 
mas também para a preparação 
para os riscos das alterações 
climáticas e para o desenvolvimento 
socioeconómico. O Primeiro 
Ministro Indiano Narendra Modi, 

tal cOmO fiZemOs de swatchhta aBhiyan um mOvimentO de massas, vamOs iniciar 
um mOvimentO de massas Para a cOnservaçãO da água. devemOs, em cOnJuntO, 
resOlver a crise da água, POuPandO cada gOta de água. vamOs iniciar uma 
camPanha de sensiBiliZaçãO Para POuPar água".

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia
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em cima: Uma mulher 
tribal na sua casa em 

Chhattisgarh rural 
usando água da torneira

Direita: Mulheres em 
aldeias indígenas são 

treinadas em vigilância 
da qualidade da água 

utilizando o Kit de Teste 
de Campo

(Imagem e legenda 
cortesia: Ministério de 

Jal Shakti)

através do seu programa de rádio 
mensal Mann ki Baat, apelou aos 
Indianos para a conservação da água 
e, sob a sua liderança, o governo está 
a empreender várias iniciativas para 
promover atividades de conservação 
da água em todo o país.

vagáriOs de PluviOsidade 
A Índia não é dotada de equidade 
hídrica, tanto temporal como 
geograficamente. De junho a 
setembro, a monção do Sudoeste 
contribui com 70% da precipitação 
total, enquanto a monção do 
Nordeste, de outubro a dezembro, 
contribui com 30%. Mas existe uma 
enorme disparidade, uma vez que 
a precipitação média varia entre 
mais de 2.000 mm nas áreas de 
Ghats Ocidental e Sub-Himalayan 

PM Modi, as the former CM of gujarat, 
had initiated a very successful 

people’s movement in water 
conservation in the state
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A cascata Balmuri, 
uma pequena cascata 
de água localizada 
no Srirangapatna em 
Karnataka, Índia, é uma 
barragem de controlo 
sobre o rio Kaveri

(Imagem e legenda 
cortesia: Ministério de 
Jal Shakti)

do Nordeste e menos de 500 mm 
no Rajastão Ocidental e no Planalto 
de Deccan. Em média, a Índia tem 
130 dias de chuva e mais de 50% da 
precipitação anual ocorre em menos 
de 100 horas.

A utilização de águas 
subterrâneas também está a 
aumentar. Com a diminuição da 
disponibilidade per capita de água 
e a exploração excessiva das águas 
subterrâneas, o apelo do Primeiro 
Ministro é oportuno para abordar 
esta questão crítica. A menos 
que seja tratada agora, a questão 

pode tornar-se um impedimento 
ao nosso rápido desenvolvimento 
socioeconómico.

O mOdelO guJarat
Sendo a água um assunto estatal 
na Índia, os estados têm poderes 
para promulgar leis para a sua 
regulamentação. A razão do apelo 
do Primeiro Ministro para um 
movimento popular na conservação 
da água pode ser atribuída ao seu 
papel pioneiro na gestão integrada 
da água em Gujarat como então 
Ministro Chefe. Depois de ter 

on august 15, 2019, PM Modi launched the ambitious jal jeevan 
Mission (jMM) for providing household piped drinking water 

supply to every rural home by 2024
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namami gange
Namami Gange was launched in 2014-15 for the 
rejuvenation of River Ganga and its tributaries 
with assured funding of INR 20,000 crore to 
accomplish the twin objective of effective 
abatement of pollution, and conservation and 
rejuvenation of the holy river. The approach takes 
into account all components of the river basin 
— tributaries, 
wetlands, flood 
plains, springs, 
and rivulets. It is 
now a model for 
other rivers in 
the country.

swachh Bharat missiOn, Phase-ii
The key objective of the Swachh Bharat 
Mission Phase-II, is to sustain ODF 
status and also 
ensure solid and 
liquid waste 
management. 
In SBM Phase II, 
visual cleanliness 
is also defined. 
The SMB Phase II 
has an outlay of 
INR 1.40 lakh crore.

Jal shakti aBhiyan (Jsa)
This was implemented from July to December 
2019 in two phases, as a time-bound water 
conservation campaign in 256 districts covering 
1,592 blocks classified as water-stressed. In 
parallel, the Ministry of Housing and Urban 
Affairs identified 756 water bodies in urban 
areas for carrying 
out the activities 
under the abhiyan 
(initiative).

atal BhuJal yOJana
In December 2019, this programme was launched in 9,000 

water-stressed villages across India to augment groundwater 
management. With an outlay of INR 6,000 crore, the scheme is 

being implemented in seven states – Gujarat, Haryana, Karnataka, 
Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. 

Pradhan mantri krishi 
sinchayee yOJana
The Pradhan Mantri Krishi 
Sinchayee Yojana 
(PMKSY) has the 
vision of ‘Har Khet 
ko Pani (water for 
every farm)' and 
aims to improve 
water-use efficiency. 
It seeks to offer an 
end-to-end solution 
involving source creation, 
distribution, management, field application and 
extension activities. The special focus is on micro-
irrigation using drip and sprinkler irrigation to 
enhance water-use efficiency.

Some other initiatives
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Gestão da Água e do Saneamento 
para implementar sistemas de 
abastecimento de água geridos pela 
comunidade nas aldeias.

A abordagem de gestão 
integrada da água tornou-se 
muito bem-sucedida em Gujarat. 
Em comparação com 2004, em 
2017, Gujarat teve um aumento 
de 50% na recarga de águas 
subterrâneas utilizáveis e está a 
melhorar continuamente. Desde 
2001, a produção agrícola no 
estado aumentou em 255 por 
cento. Atualmente, mais de 83 por 
cento das famílias rurais de Gujarat 
asseguraram o abastecimento de 
água potável e mais de 76 por cento 

assumido o cargo de Ministro Chefe 
do Estado em outubro de 2001, tinha 
introduzido várias iniciativas para 
promover a gestão integrada da água 
para satisfazer a crescente procura 
de água. As medidas incluíam a 
participação da população em 
todos os esforços de conservação 
e gestão da água, como a captação 
de água da chuva, recarga artificial 
com planeamento e monitorização 
científica, reforço do sistema de 
canais existente e construção de 
novas barragens, por exemplo, a 
barragem de Sardar Sarovar. Também 
se concentrou na educação dos 
agricultores na conservação da 
água e na criação da Organização de 

Conservação da 
Água ao abrigo da Lei 
Nacional de Garantia 

de Emprego Rural 
Mahatma Gandhi 2005 

no Rajastão

(Imagem e legenda 
cortesia: Ministério de 

Jal Shakti)
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Uma barragem 
de controlo perto 
de Ayodhya Hills, 

Bengala Ocidental

(Imagem e legenda 
cortesia: Ministério de 

Jal Shakti)

das famílias pagam regularmente 
taxas mensais de serviço de água.

queBrar a aBOrdagem 
dO silO
A nível nacional, no início de 
2019, PM Modi criou o Ministério 
de Jal Shakti, reunindo todos os 
ministérios e departamentos 
relacionados sob um único guarda-
chuva. Esta abordagem integrada 
da gestão da água centrou-se na 
melhoria da disponibilidade das 
águas superficiais e subterrâneas; 
na inversão do esgotamento das 
águas subterrâneas; na melhoria 
da eficiência do uso da água; na 
melhoria da prestação de serviços 
em termos de fornecimento de 
água potável a todos os agregados 
familiares; na abordagem de 
questões de qualidade da água e na 
manutenção do estatuto de Open-

Defecation Free (ODF) alcançado 
através da Missão Swachh Bharat.

A 15 de agosto de 2019, PM 
Modi lançou a ambiciosa Missão Jal 
Jeevan (JJM) para o fornecimento de 
água potável canalizada para uso 
doméstico a todas as casas rurais 
até 2024. A dotação orçamental 
para a missão em 2020-21 foi de 
50,011 INR crore. Num período de 18 
meses, a percentagem de agregados 
familiares com ligações à torneira 
aumentou para 7,30 crore (38,15 
por cento). "Há apenas 1,5 anos, 3,5 
crore de 19 famílias rurais crore no 
país tinham ligações de água potável 
canalizada. Após o lançamento 
da Missão Jal Jeevan, cerca de 
4 novas famílias com crore de 
ligação de água potável canalizada 
em tão pouco tempo", disse PM 
Modi. A JJM tem uma abordagem 
holística à prestação de serviços de 

A campaign with the 
theme "Catch the rain 
where it falls, when it 

falls" was launched by 
Prime Minister Narendra 
Modi on March 22, 2021, 

coinciding with the 
World Water Day. It aims 

at tapping rainwater by 
constructing artificial 

recharge structures, 
revitalising existing 

ponds and water bodies, 
creating new water 

bodies, provisioning 
check dams, and 

rejuvenating wetlands 
and rivers before the 

onset of monsoon. It is 
also planned to create 
a database of all water 

bodies in the country by 
geo-tagging them and 

using this data to create 
scientific and data-based 

district-level water 
conservation plans.

100-day 
“catch the rain” 

campaign
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A pandemia global fez-nos 
compreender que a água é a chave 
para a saúde pública e produtividade.  
O apelo atempado do Primeiro 
Ministro a todos os cidadãos para a 
ação sobre a conservação da água 
tem gerado entusiasmo entre todos 
os principais interessados. O impulso 
assim gerado pelo sucesso de várias 
iniciativas governamentais precisa de 
ser mantido para garantir que a água 
esteja disponível e não destruída, 
como mencionado em Yajurveda: 
"Amirtham vaaapaha; amirthasya 
aantharithai (deixe a água estar 
sempre presente e não destruída)".

abastecimento de água e aborda 
cientificamente a sustentabilidade 
da fonte, o abastecimento de 
água, o tratamento e reutilização 
de água cinzenta, e a operação e 
manutenção de obras de água. Cada 
aldeia prepara um plano único para 
cinco anos chamado Plano de Ação 
da Aldeia (VAP) que capta estes 
detalhes. Os fundos são articulados 
através da convergência de vários 
programas rurais a nível da aldeia.

Bharat Lal é o Secretário Adicional e Diretor 
de Missão, Missão Nacional Jal Jeevan. O 
artigo foi co-autoria de Manoj Kumar Sahoo, 
Director, Departamento de Água Potável 

e Saneamento; e A Muralidharan, Conselheiro Adjunto, 
Departamento de Água Potável e Saneamento, Ministério de Jal 
Shakti, Governo da Índia.

esquerda: Uma 
estação de 
tratamento de água 
e um reservatório 
de água limpa em 
Dantiwada, Gujarat

em baixo: Uma lagoa 
agrícola em Karaikal

(Imagem e legenda 
cortesia: Ministério de 
Jal Shakti)
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AAyurveda é considerada 
o sistema de medicina 
tradicional da Índia por 
várias razões. É uma 
ciência da vida com uma 

abordagem holística da saúde e da 
medicina. Além disso, a Ayurveda é 
conhecida por ser um sistema médico 
completo que compreende saúde 
física, psicológica, filosófica, ética e 
espiritual. O Primeiro Ministro Indiano 

Narendra Modi sempre colocou uma 
enorme ênfase nos benefícios da 
Ayurveda e deu um grande impulso a 
esta ciência tradicional de bem-estar 
geral. De fato, quando a pandemia do 
coronavírus atingiu o país, e o mundo 
em geral, no ano passado, PM Modi 
aconselhou os cidadãos a consumir 
água quente e kadha (uma bebida 
Ayurveda preparada com ervas e/
ou especiarias) frequentemente para 

além de aumentar a imunidade e reabastecer os fluidos vitais do corpo, a 
ayurveda também promove e assegura o bem-estar holístico. o dr. sanjeev rastogi 
elucida como esta prática tradicional indiana se tornou extremamente relevante 

nos dias de hoje, especialmente durante a pandemia

a ciência da vida

Enquanto o anis estrelado 
possui propriedades anti-
bacterianas, anti-fúngicas e 
expectorantes, na medicina 
ayurvédica, o curcuma 
é um tratamento bem 
documentado para várias 
doenças respiratórias
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A raiz de muleti ou 
alcaçuz é prescrita nos 
tratamentos ayurvédicos 
para doenças de pele e 
sintomas respiratórios 
tais como bronquite

aumentar a imunidade e manter a 
saúde. “Para reforçar o seu sistema 
imunitário, respeite as instruções 
emitidas pelo AYUSH Mantralaya. Beba 
água quente e kadha frequentemente”, 
disse PM Modi durante o seu discurso 
à nação a 14 de abril de 2020.

definindO a saúde
Ouvimos frequentemente o ditado 
“a saúde é riqueza”, mas nem sempre 
ligamos os dois. Uma boa saúde 
assegura uma melhor produtividade 
que eventualmente conduz a ganhos 
individuais e societais otimizados. 
Curiosamente, na Ayurveda, a 
saúde tem sido definida como um 
estado positivo de mente, espírito 
e corpo. A Ayurveda dá maior 
ênfase à saúde do que à doença. 
Isto reflete também no seu objetivo 

fundamental, onde a manutenção 
da saúde é dada a vantagem sobre o 
tratamento dos doentes.

A Ayurveda propõe algumas 
estratégias simples de manutenção da 
saúde, que são de valor comprovado. 
A prevenção de uma doença conta 
em grande parte com a prevenção 
dos fatores que trazem a doença. Isto 
é essencialmente necessário para 
ser complementado com medidas 
para aumentar a força interior. Ahara 
(dieta), nidra (sono) e brahamacharya 
(código geral de vida saudável) são as 
três áreas centrais que, em conjunto, 
asseguram um resultado ideal para 
uma saúde sustentável. 

cOnsumO alimentar 
qualitativO
A própria alimentação emergiu como 
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As flores são consideradas 
como sendo extremamente 

importantes na Ayurveda.  
em cima à esquerda: 

Plumeria é utilizada na 
medicina ayurvédica 

para tratar doenças de 
pele, feridas e úlceras; 

em cima à direita: O chá 
de jasmim é benéfico 

para aliviar problemas 
digestivos e inflamações; 

em cima: Hibiscus, quando 
preparado com auxiliares 

de chá para baixar a 
pressão arterial

(Fonte da legenda: 
indianexpress.com)

Em vez de fixar as necessidades 
energéticas de um indivíduo com 
base nas calorias, a Ayurveda fixa 
a quantidade de acordo com as 
necessidades instantâneas e o estado 
digestivo. Do mesmo modo, a ingestão 
alimentar qualitativa é assegurada 
propondo a disponibilidade de “shada 
rasa” ou seis sabores - doce, azedo, 
salgado, picante (picante), amargo, 
adstringente - nos alimentos. Kaal 
bhojan (tomar alimentos numa altura 
em que os alimentos anteriormente 
consumidos são digeridos) é outra 
contribuição altamente valiosa da 
Ayurveda para a promoção da saúde. 
Este conceito de Ayurveda chamou 
a atenção de nutricionistas de todo 
o mundo e está a ser adotado como 
Alimentação Restrita no Tempo (TRF) 
pela ciência da nutrição moderna.

rasayana, a ideia de 
nutriçãO
Rasayana, uma terapia de 

uma das maiores intervenções de 
saúde, se utilizada judicialmente. 
Os clássicos ayurvédicos estão 
cheios de elogios às especificações 
quantitativas, qualitativas e 
metodológicas dos alimentos, de 
acordo com as necessidades de 
um indivíduo. A ciência ayurvédica 
dos alimentos e da nutrição é uma 
vantagem sobre a ciência da nutrição 
convencional ao fornecer uma escala 
dinâmica para a ingestão de alimentos 
de acordo com as necessidades diárias. 
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O PM Modi sempre elogiou os 
benefícios da Ayurveda. De fato, 
quando tomou posse em 2014, 
o Ministério da Ayurveda, Yoga, 
Naturopatia, Unani, Siddha, Sowa-
Rigpa e Homoeopatia (AYUSH) foi 
formado, dando um grande impulso 
às antigas e tradicionais práticas de 
bem-estar indianas. As propriedades 
da Ayurveda que têm sido exploradas 
desde o surto da pandemia e os 
benefícios colhidos são prova de 
que, embora seja uma prática antiga 
e tradicional, a Ayurveda, quando 
incorporada na vida quotidiana, 
assegura o bem-estar geral.

rejuvenescimento ayurvédico, significa 
essencialmente nutrição dos níveis 
macro a micro-celulares. Reabastece 
os fluidos vitais do corpo, e reforça 
os “ojas” (força vital da vida) e o 
sistema imunitário, mantendo assim 
um indivíduo afastado de doenças 
e dos efeitos nocivos da idade 
avançada. A aplicação de Rasayana foi 
exaustivamente explorada durante a 
atual pandemia e muitas ervas com 
efeito rasayana como amalaki (groselha 
Indiana), aswagandha (ginseng Indiano) 
e brahmi (hissopo de água) foram 
consideradas úteis no aumento da 
imunidade física e na atenuação das 
complicações pós Covid-19 em casos 
longos de Covid.

Ao contrário da medicina moderna/
Ocidental que oferece um alívio 
rápido de uma doença, a Ayurveda 
leva tempo pois aborda a causa raiz 
de uma doença. Esta pandemia tem-
nos dado uma grande aprendizagem 
a este respeito.

em cima à esquerda: A 
importância das folhas de 

betel foi descrita em livros 
antigos de Ayurveda. Possui 

propriedades anti-diabéticas, 
anti-inflamatórias, anti-

ulcerosas e anti-infecciosas 
(Legenda cortesia: ncbi.nlm.

nih.gov) 

em cima à direita: Amla ou 
groselha-da-índia é utilizada 

tanto em medicamentos 
Ayurvédicos como Unani. 

Todas as partes da planta são 
utilizadas para fins medicinais, 

especialmente o fruto, que é 
utilizado na Ayurveda como 
uma potente rasayana e na 
medicina tradicional para o 

tratamento de diarreia, icterícia 
e inflamação (Legenda cortesia:  

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Dr Sanjeev Rastogi, MD, PhD é 
conhecido pela sua investigação no 
campo da Ayurveda. Publicou mais 

de 100 pesquisas artigos sobre o assunto e é o editor 
chefe dos Anais de Medicina Ayurvédica, uma revista de 
investigação alistada pela UGC, Índia.
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as meninas 
de ouro

este ano, a jogadora de críquete 
Mithali raj tornou-se a primeira 
mulher indiana a completar 10.000 
corridas em formatos, ganhando 
também elogios do Primeiro 
Ministro indiano narendra Modi. 
tal como raj, há várias atletas 
indianas que têm vindo a trazer 
louros para o país

por aBhishek duBey

Num dos seus recentes 
discursos de rádio 
mensais à nação 
Mann Ki Baat, o 
Primeiro Ministro 

Indiano Narendra Modi destacou o 
incrível feito alcançado por Mithali 
Raj, capitã da equipa Indiana de 
cricket feminino, que se tornou a 
primeira Indiana a completar 10.000 
corridas de cricket internacional e 
também a primeira personalidade 
feminina internacional de cricket 
a marcar 7.000 corridas num dia 
internacional (ODI). Curiosamente, 
estas duas realizações foram feitas 
em março, o mês em que o Dia 
Internacional da Mulher é celebrado 
em todo o mundo. Mithali Raj, capitã da equipa feminina Indiana de cricket
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Ele disse: "É interessante que no 
mês de março, quando celebramos o 
Dia da Mulher [Internacional], muitas 
mulheres atletas ganharam medalhas 
e criaram recordes".

No Campeonato Mundial da 
Federação Internacional de Tiro 
Esportivo (ISSF) realizado em Nova 
Deli em 2021, a Índia ficou no topo 
da tabela de medalhas. Na medalha 
de ouro também, a Índia estava na 
posição mais alta. A consistência da 
pistola feminina - tanto 10 m como 
25 m - brilhou ao longo de todo o 
torneio. Manu Bhaker, Yashaswani 
Singh Deswal, Rahi Sarnobat e 
Chinki Yadav fizeram performances 
soberbas, sendo Bhaker o vencedor 
em todas as disciplinas. Ganemat 
Sekhon tornou-se a primeira mulher 
Indiana a ganhar uma medalha 

recentemente, mithali raJ Ji tOrnOu-se a Primeira mulher indiana a faZer 
10.000 cOrridas de cricket. muitOs ParaBéns a ela POr este feitO. ela é 
tamBém a única mulher internaciOnal a marcar 7.000 cOrridas num dia 
internaciOnal. a sua cOntriBuiçãO nO camPO dO cricket femininO é faBulOsa. 
mithali raJ Ji insPirOu milhões durante a sua lOnga carreira de mais de duas 
décadas. a história da sua Perseverança e sucessO é uma insPiraçãO nãO 
só Para as mulheres JOgadOres de críquete, mas tamBém Para Os hOmens 
JOgadOres de críquete.

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia

PV Sindhu compete 
contra Mia Blichfeldt, 
da Dinamarca, no 
primeiro dia do Open 
da Tailândia a 12 de 
janeiro de 2021, em 
Banguecoque, Tailândia

da Taça do Mundo de Futebol 
Feminino, somando à sua primeira 
medalha júnior para a Índia em 
2018. Ela acrescentou mais duas 
medalhas a isso, uma vez que a 
Índia se distinguiu nos eventos da 
equipa de shotgun.
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the indian contingent to the tokyo olympics 2021 will have 
an equal number of men and women participants

esquerda: Mary Kom ganhou as finais da categoria de 51 kg das provas 
de boxe feminino para os Jogos Olímpicos de 2020, em 28 de dezembro 
de 2019, em Nova Deli. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 serão a última 
participação de Kom no evento

Acima: Sakshi Chaudhary após vencer uma luta contra Nilawan Techasuep 
da Tailândia no dia 4 de março de 2020, num encontro pré-quartos de 
final na categoria de peso feminino de 57 kg no Torneio Olímpico de 
Qualificação de Boxe da zona Ásia & Oceânia, em Amã, Jordânia

No que diz respeito às mulheres 
praticantes dos desportos Indianos, 
o mês de março de 2021 não foi uma 
aberração, mas antes indicativo de 
uma tendência maior que se tornou 
quase uma narrativa subjacente 
dos desportos Indianos. No mês 
de abril seguinte, as pugilistas 
indianas apresentaram performances 
sensacionais e criaram história na 
Association Internationale de Boxe 
Amateur (AIBA) de 2021. Um total 

de oito indianas chegaram às finais, 
em que sete delas eram mulheres. 
E todas as sete terminaram no topo 
do pódio. Gitika (48 kg), Naorem 
Babyrojisana Chanu (51 kg), Poonam 
(57 kg), Vinka (60 kg), Arundhati 
Choudhary (69 kg), T Sanamacha 
Chanu (75 kg) e Alfiya Pathan (81 
kg) registaram vitórias. Na edição 
de 2017 do mesmo campeonato 
realizado em Guwahati, as mulheres 
Indianas tinham ganho cinco 
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medalhas de ouro. Mas na edição de 
2021 realizada na Polónia, a equipa 
feminina da Índia terminou como a 
equipa nº 1, à frente da Rússia, com 
sete medalhas de ouro. A pugilista 
Haryana, Gitika, liderou a história 
de domínio do país. Ela derrubou a 
favorita local Natalia Kuczewska 5-0 
na final feminina de 48 kg. A campeã 
asiática da juventude Babyrojisana de 
Manipur teve uma vitória impecável 
sobre a Campeã Europeia Júnior 
Russa Valeria Linkova.

Poonam atingiu o modo agressivo 
desde a palavra go e dominou o 
seu experiente adversário Francês 
Sthelyne Grosy de França. Os seus 
socos aguçados e precisos não 
permitiram ao seu adversário marcar 

Manu Bhaker 
(esquerda), Rahi 

Sarnobat (centro) 
e Chinki Yadav 

posam com as suas 
medalhas de ouro 

depois de ganharem 
a final feminina da 
equipa de 25M da 

ISSF World Cup 
2021 em 25 de 
março de 2021

nO PróPriO mês de marçO, 
quandO cOmemOrávamOs 
O dia da mulher, muitas 
JOgadOras asseguraram 
recOrdes e medalhas em 
seu nOme...entretantO Pv 
sindhu Ji ganhOu a medalha 
de Prata nO tOrneiO Bwf 
swiss OPen suPer 300...estOu 
esPecialmente feliZ Pelas 
filhas estarem a cOnquistar 
um nOvO lugar Para si nO 
desPOrtO. O desPOrtO está 
a surgir cOmO uma escOlha 
Preferida nas escOlhas 
PrOfissiOnais.

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia
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esquerda: A arqueira 
Indiana Deepika 
Kumari durante o 
Campeonato Mundial 
de Tiro com Arco 
e Flecha 2021, a 25 
de abril de 2020, na 
Cidade da Guatemala, 
Guatemala.

Abaixo: Jogadoras 
Indianas comemoram 
após vencerem a final 
feminina contra o 
Japão no quarto dia 
do evento de teste 
Hockey Tokyo 2020 no 
Estádio Oi Hockey, a 21 
de agosto de 2019, em 
Tóquio, Japão

o histórico sexto ouro para a Índia 
quando derrotou Dana Dana Dana, 
do Cazaquistão, na sexta-feira, por 
5-0. A jovem sensação do boxe de 
Maharashtra, Alfiya conquistou o 
sétimo ouro para o país quando 
atordoou a Campeã Europeia da 
Juventude da Moldávia, Daria Kozorez 
5-0, nas finais.

On April 7, 2021, Nethra 
Kumanan became the 

first Indian woman 
sailor to clinch a historic 

Tokyo Olympics spot 
in Sailing. This will, 

however, not be the 
first time the 23-year-

old will be representing 
the country. She 

participated in the Asian 
Games in both 2014 and 

2018, as well as in the 
2020 Sailing World Cup, 
where she won a bronze 

making her the first 
Indian women to win 
a World Cup medal in 

the sport.

Pranati Nayak is the 
lone gymnast to qualify 
for the Tokyo Olympics 

2021. Nayak shot to 
fame after winning a 

bronze in Women's Vault 
at the 8th Senior Artistic 

Gymnastics Asian 
Championship held in 

Mongolia in June 2019. 

Ticket to the 
Olympics

qualquer ponto, levando Poonam 
a uma vitória fácil por 5-0 na final. 
Haryana Vinka também deu um 
espetáculo impressionante. Os seus 
murros contra a boxeadora cazaque 
Zhuldyz Shayakhmetova embalaram 
tal poder que o árbitro teve de 
intervir, parar o concurso e declarar a 
Índia como vencedora. A boxeadora 
Rajasthani Arundhati acrescentou 
mais um ouro para a Índia quando 
completou uma vitória limpa de 
5-0 contra a boxeadora polaca 
Barbara Marcinkowska. A campeã 
da Juventude Asiática Sanamacha, 
que treina na academia da MC 
Mary Kom em Imphal, acrescentou 
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das "29 medalhas que as mulheres 
atletas ganharam nos Jogos da 
Commonwealth de 2014".

Nos últimos anos, os Jogos 
Olímpicos viram um contingente 
Indiano composto por um número 
quase igual de mulheres e homens, 
e os próximos Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2021 não vão ser diferentes.

A acreditar nos especialistas do 
desporto, algumas destas jovens 
pugilistas têm o potencial de 
percorrer um longo caminho e de 
se sair bem a nível sénior, desde que 
sejam orientadas na direção certa.

O PM Modi sempre encorajou 
a marcha em frente das mulheres 
Indianas em campos variados, 
incluindo o desporto. No seu 
discurso inaugural do Dia da 
Independência, a 15 de agosto de 
2014, disse que as raparigas são 
parceiras iguais no desenvolvimento 
da Índia e falou orgulhosamente 

Pugilista Indiana 
Arundhati (centro) 

após obter ouro na 
categoria de 69 kg do 
Campeonato Mundial 
de Boxe da Juventude 

AIBA, realizado 
em abril de 2021 

na Polónia

Abhishek Dubey está entre os líderes da 
Índia jornalistas desportivos. Cobriu trabalhos 
internacionais de desporto por mais de 15 anos 
e, atualmente, é o Conselheiro Nacional da 
Prasar Bharati Sports.
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Uma imagem de arquivo 
do Dr. Vikram Sarabhai

o dr vikram ambalal sarabhai (12 de agosto de 1919 - 30 de dezembro de 1971) foi um físico 
e industrial visionário, que iniciou a investigação em tecnologias espaciais e nucleares na 

Índia. recordamos a vida, o trabalho e as realizações deste cientista indiano pioneiro

do seu tempo
por dR padmanaBh k Joshi and divya aRoRa

um homem à frente



 |  53  ||  52  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

O artista conceptual 
Chetan Raut (à direita) 
criou um retrato gigante 
do Dr. Vikram Sarabhai 
usando aviões de 
papel por ocasião das 
celebrações do 73º Dia da 
Independência da Índia em 
Powai (Mumbai), em 2019

Amplamente conhecido 
como o “pai do 
programa espacial 
Indiano”, o Dr. Vikram 
Ambalal Sarabhai foi 

um cientista, industrial e inovador 
premiado, que ajudou a estabelecer a 
Organização de Investigação Espacial 
Indiana (ISRO), e a liderou como 
presidente. O Dr. Sarabhai encorajou 
o avanço da educação científica na 
Índia e mudou a face da tecnologia 
nuclear na nação. Foi homenageado 
com o Padma Bhushan e o Padma 
Vibhushan (póstumo), o terceiro e 

segundo prémio civil mais alto do 
país, respetivamente.  

vida PrecOce
Nascido em Ahmedabad, Gujarat, a 
12 de agosto de 1919, o Dr. Sarabhai 
obteve o seu doutoramento na 
Universidade de Cambridge. Durante 
a sua estadia em Cambridge, 
estudou raios cósmicos e publicou 
muitos artigos de investigação 
sobre a mesma. Depois de regressar 
à Índia, fundou o Laboratório 
de Investigação Física (PRL) em 
Ahmedabad, em 1947, com apenas 
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there are sOme whO questiOn the relevance Of sPace activities in a develOPing 
natiOn. tO us, there is nO amBiguity Of PurPOse.... we are cOnvinced that if we 
are tO Play a meaningful rOle natiOnally, and in the cOmmunity Of natiOns, we 
must Be secOnd tO nOne in the aPPlicatiOn Of advanced technOlOgies tO the 
real PrOBlems Of man and sOciety”

dr vikram sarabhai
Indian physicist

Mallika Sarabhai, 
conhecida bailarina 

clássica e filha do Dr. 
Vikram Sarabhai, com o 

falecido Dr. Shashikumar 
Madhusudan Chitre, 

destacou cientistas 
indianos, durante uma 

homenagem centenária 
ao Dr. Vikram Sarabhai, 

no Centro de Ciência 
Nehru, em Mumbai, em 

setembro de 2019

Kartikeya Sarabhai, 
filho do Dr. Vikram 
Sarabhai, é membro 
do Conselho de 
Administração do 
Centro de Ciência 
Comunitária 
Vikram A Sarabhai, 
Ahmedabad
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28 anos! Depois do PRL, criou o 
Centro de Aplicações Espaciais em 
Ahmedabad e orientou a criação 
do ISRO. Foi também responsável 
pela criação de várias outras 
instituições no país, incluindo o 
Instituto Indiano de Gestão (IIM), 
Ahmedabad; o Projeto Ciclotrão 
de Energia Variável em Kolkata; o 
Grupo de Pesquisa Operacional, 
Nova Deli; o Centro de Ciência 
Comunitária, Ahmedabad e o 
Reactor de Testes de Reprodutores 
Rápidos em Kalpakkam, Tamil 
Nadu, juntamente com a 
Associação de Pesquisa da Indústria 
Têxtil de Ahmedabad.

O Dr. Sarabhai estava 
empenhado no desenvolvimento 
da Índia e acreditava que o 
desenvolvimento de uma nação 
está intimamente ligado à 
compreensão e aplicação da ciência 
e da tecnologia pelo seu povo. Ele 
catapultou a Índia para o centro 
dos avanços, numa altura em que 
o mundo olhava para o país como 
uma nação do terceiro mundo.

tecnOlOgia esPacial
Após o lançamento do satélite 
Sputnik da Rússia em 1957, o Dr. 
Sarabhai sentiu a necessidade 
de a Índia ter também uma 

Um busto do Dr. 
Vikram Sarabhai 

revelado pelo Dr. K 
Sivan, Presidente do 

ISRO, no átrio da sede 
da organização em 

Bengaluru, Karnataka

Physical Research Laboratory (PRL), 
Ahmedabad

Indian Institute of Management (IIM), 
Ahmedabad

Community Science Centre, Ahmedabad

Darpana Academy for Performing Arts, 
Ahmedabad (along with his wife - noted 
danseuse late Mrinalini Sarabhai)

Vikram Sarabhai Space Centre, 
Thiruvananthapuram

Space Applications Centre, Ahmedabad 
(This institution came into existence 
after merging six institutions/centres 
established by Dr Sarabhai)

Variable Energy Cyclotron Project, 
Calcutta (present-day Kolkata)

Electronics Corporation of India Limited 
(ECIL), Hyderabad

Uranium Corporation of India Limited 
(UCIL), Jaduguda, Bihar

(Source: isro.gov.in)

well-knOwn 
institutiOns 
estaBlished By 
dr saraBhai



Personalidade

 |  57  ||  56  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

espaciais tripulados. Mas estamos 
convencidos de que se quisermos 
desempenhar um papel significativo 
a nível nacional, e na comunidade de 
nações, temos de ser inigualáveis na 
aplicação de tecnologias avançadas 
aos problemas reais do homem 
e da sociedade”.

Em 1963, estabeleceu a Estação 
Equatorial de Lançamento de 
Foguetes de Thumba (TERLS), em 
Thumba, perto de Trivandrum, ao 
longo da costa do Mar Arábico. 

agência espacial. Ele convenceu o 
então governo da União a iniciar 
o programa do Comité Nacional 
Indiano para a Investigação Espacial 
(INCOSPAR). Referiu ele: “Há alguns 
que questionam a relevância das 
atividades espaciais numa nação 
em desenvolvimento. Para nós, 
não há ambiguidade de propósito. 
Não temos a fantasia de competir 
com as nações economicamente 
avançadas na exploração da 
lua ou dos planetas ou voos 

Em 1972, o India 
Post emitiu um selo 
dedicado ao Dr. Vikram 
Sarabhai com uma 
imagem de um foguete 
Rohini ao fundo

the thumba equatorial rocket launching station 
(terls) in thumba, Kerala, was established by dr 

vikram sarabhai in 1963
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Membros do pessoal 
do Centro Científico 
Comunitário Vikram A 
Sarabhai (VASCSC) em 
Ahmedabad, Gujarat

O astrónomo Indiano 
Avik Dasgupta 

(à esquerda) e o 
cosmólogo Indiano 
Zeel Patel arranjam 

modelos de foguetes 
ativos preparados por 

estudantes na VASCSC 
em 22 de julho de 2019

the vikram a sarabhai Community science Centre (vasCsC) aims to stimulate 
interest, encourage and take ahead the principles of science and scientific 

method and also to find innovative methods of science education
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Unnikrishnan Nair (esquerda), Diretor do Centro de Voo Espacial Humano Indiano, Bengaluru, e Dr. Somanath, Diretor do Centro 
Espacial Vikram Sarabhai em Thiruvananthapuram, com um modelo de foguete Indiano GSLV Mk II Human Rated version, em 24 
de janeiro de 2020, em Bengaluru, Índia

O Dr. Homi Jehangir Bhabha, 
amplamente reconhecido como o pai 
do programa de ciência nuclear da 
Índia, apoiou-o na criação do centro. 
TERLS foi a primeira instalação 
internacional de lançamento de 
foguetes na Índia, de onde qualquer 
país podia lançar os seus foguetes 
sonoros e realizar experiências. Em 
1966, após a morte do Dr. Homi 
J Bhabha, o Dr. Sarabhai tornou-
se o Presidente da Comissão de 
Energia Atómica, Índia. Durante esse 
período, ele exprimiu algumas ideias 
brilhantes sobre a ligação entre o 

desenvolvimento da energia atómica 
e o desenvolvimento industrial de 
regiões atrasadas, como a criação 
de um complexo agroindustrial na 
planície do Ganges ou na zona árida 
de Kutch. O Dr. Sarabhai queria 
utilizar o campo da tecnologia 
espacial apenas para promover 
o desenvolvimento da nação e 
não para fazer avançar a causa do 
desenvolvimento nuclear na Índia 
para a defesa.  

uma desPedida PrecOce
Infelizmente, para a Índia, o Dr. 

The establishment of the 
Indian Space Research 

Organisation (ISRO) was 
one of Dr Sarabhai’s 

greatest achievements. 
He successfully convinced 

the government of 
the importance of a 

space programme for a 
developing country like 

India after the Russian 
Sputnik launch.

As a result of Dr Sarabhai’s 
dialogue with the National 

Aeronautics and Space 
Administration (NASA), the 

US, in 1966, the Satellite 
Instructional Television 

Experiment (SITE) was 
launched during July 
1975 - July 1976 (post 

Dr Sarabhai’s demise).

Dr Sarabhai started a 
project for the fabrication 

and launch of an Indian 
satellite. As a result, 

the first Indian satellite, 
Aryabhata, was put 

in orbit in 1975 from a 
Russian Cosmodrome.

Dr Sarabhai was very 
interested in science 

education and founded 
a community science 

centre at Ahmedabad in 
1966. Today, the Centre 

is called the Vikram A 
Sarabhai Community 

Science Centre.

(Source: isro.gov.in)

The life and 
works of  

Dr Sarabhai



O Dr Padmanabh K Joshi dirige os Arquivos do 
Dr Vikram Sarabhai na Fundação Nehru para o 
Desenvolvimento em Ahmedabad. Concluiu os seus 
estudos de pós-graduação e doutoramento em Ciência 
Política na Universidade de Gujarat. A sua tese de 
doutoramento foi sobre o Dr. Sarabhai.

Divya Arora é uma editora e uma livraria. Foi nomeada 
em 2009 para o Prémio Empreendedor de Jovens 
Editores. Em 2013, recebeu a Bolsa Goldman Sachs 
10.000 Women Scholarship na Escola Indiana de 
Negócios, Hyderabad.

Joshi e Arora foram coautores de um livro sobre o Dr. Sarabhai intitulado 
“Vikram Sarabhai, o Pioneiro Espacial da Índia”.
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Hoje em dia, a Índia é conhecida 
pelas suas proezas científicas na 
esfera espacial e nuclear. O trabalho 
pioneiro do Dr. Vikram Sarabhai para 
o avanço da ciência e tecnologia para 
o crescimento e desenvolvimento 
do país será sempre recordado em 
palavras gloriosas.

Sarabhai deixou o mundo demasiado 
cedo (30 de dezembro). Ravi J 
Mathai, educador, professor e o 
primeiro diretor do IIM, Ahmedabad, 
escreveu muito apropriadamente: 
“Há três atributos que distinguem 
os homens dos animais... Eles são 
a mente, o coração e a alma. Se 
nestes atributos estão as medidas 
de grandeza, então Vikram foi 
grande. A sua mente era grandiosa. 
Ele podia ver longe e em tudo o 
que fazia, ele tinha uma visão do 
futuro... Era um cientista físico, 
mas as ciências físicas não o 
podiam conter. A sua visão exigia 
o uso total do conhecimento que 
misturava disciplinas de muitos 
campos para realizar mudanças que 
nenhuma disciplina podia abranger. 
As instituições por ele fundadas 
refletiam isto...”.

Os cientistas da 
Organização de 

Investigação Espacial 
Indiana (ISRO) trabalham 

no veículo em órbita 
do ‘Chandrayaan-2’, a 

primeira missão lunar e 
rover da Índia planeada e 
desenvolvida pelo ISRO, 

em Bengaluru, a 12 de 
junho de 2019. O aterrador 

Chandrayaan-2 recebe 
o nome de ‘Vikram’, 

em homenagem ao Dr. 
Sarabhai. Uma cratera 
na Lua, capturada por 

Chandrayaan-2, recebeu o 
nome de Sarabhai
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iMilkha singh (20 de novembro de 1929 - 18 de junho de 2021) foi mais do que um simples 

velocista de renome internacional. ganhou a primeira medalha de ouro da Índia nos 
jogos da Commonwealth de 1958 em 400 m - o único velocista indiano masculino a 

deter a honra durante 56 anos - e estabeleceu um novo recorde nacional. Como a Índia 
lamenta a perda do ‘sikh voador’ (como singh foi carinhosamente chamado), trazemos-

lhe vislumbres da vida e dos feitos deste desportista exemplar

ascende
A lendA

Compilado por shRaBasti anindita mallik
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ram nath kovind 
President of India
The passing of 
sporting icon Milkha 

Singh fills my heart 
with grief. The story of his 
struggles and strength of 
character will continue 
to inspire generations 
of Indians. My deepest 
condolences to his 
family members, and 
countless admirers.

narendra modi  
Prime Minister

I had spoken to Shri 
Milkha Singh Ji just 

a few days ago. Little 
did I know that it would 
be our last conversation. 
Several budding athletes 
will derive strength 
from his life journey. My 
condolences to his family 
and many admirers all 
over the world.
In the passing away of 
Shri Milkha Singh Ji, 
we have lost a colossal 
sportsperson, who 
captured the nation’s 
imagination and had a 
special place in the hearts 
of countless Indians. 
His inspiring personality 
endeared himself to 
millions. Anguished by his 
passing away.

Amit shah 
Minister of Home 

Affairs
India mourns the sad 

demise of legendary 
sprinter Shri Milkha Singh 
Ji, The Flying Sikh. He has 
left an indelible mark on 
world athletics. Nation 
will always remember him 
as one of the brightest 
stars of Indian sports. My 
deepest condolences to 
his family and countless 
followers.

em cima: Milkha Singh (segundo a partir da esquerda) estabeleceu um recorde Britânico de 46,5 segundos no Campeonato da 
Amateur Athletics Association (AAA) no White City Stadium, Londres, em 1960 

em baixo: Príncipe Philip, Duque de Edimburgo (extrema esquerda), com Milkha Singh (extrema direita) e Mohinder Singh na 
Empire Games Village à frente dos Jogos da Commonwealth em Cardiff, no Reino Unido, em 1958. Milkha Singh cronometrou 46,6 
segundos para ganhar uma medalha de ouro na categoria de 440 jardas de atletismo no evento
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Milkha Singh carrega a chama 
olímpica durante a estafeta da 

Tocha Olímpica de Atenas 2004, 
em junho de 2004, em Nova Deli. 

Para celebrar os jogos que estão 
a ser organizados no seu país de 

origem (Grécia), foi organizada 
uma estafeta global de tochas. 

Singh foi escolhido por ter 
representado a Índia nos Jogos 
Olímpicos de Verão de 1956 em 

Melbourne, nos Jogos Olímpicos 
de Verão de 1960 em Roma e nos 

Jogos Olímpicos de Verão de 1964 
em Tóquio.

himanta biswa sarma  
Chief Minister 

of Assam
Saddened at the 

demise of ‘Flying 
Sikh’ Captain Milkha 
Singh. His laurels had 
not only made India 
swell with pride but also 
inspired generations 
of sports enthusiasts. 
My condolences to his 
family. Om Shanti!

virat kohli 
Captain, Indian 
cricket team
A legacy that inspired 

a whole nation to aim 
for excellence. To never 
give up and chase your 
dreams. Rest in Peace 
#MilkhaSingh ji. You will 
never be forgotten.

Abhinav A bindra 
Shooter, Padma 

Bhushan and Arjuna 
Award recipient, 

and Olympic gold 
medallist 
Saddened to hear about 
the passing away of the 
great Milkha Singh ji. 
May god give strength to 
his family to overcome 
this irreparable loss. 
@JeevMilkhaSingh
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Jeev milkha singh
son of milkha singh 
Ace golfer, Arjuna Award and padma 
shri recipient
Today is Father’s Day - another sad 
reminder of what I’ve lost. Dad was 
much more than my father - he was 
my best friend, my guide, my mentor. 
I hope I’ve the same resilience & inner 
strength to overcome all odds. I really 
need it now. And I will need it for the 
rest of my life.

Somehow, I don’t remember much of 
Dad’s funeral procession, but one sight I 
will never forget. A military van coming 
to a stop and these soldiers getting out 
and giving dad the salute. The Milkha 
family has always been grateful of 
the Indian Army, and I want to thank 
them again.

esquerda: Milkha 
Singh com o seu 
filho Jeev Milkha 
Singh, quatro vezes 
campeão europeu 
de golfe Tour e duas 
vezes campeão 
Asiático número um

Abaixo: Uma 
fotografia de 
arquivo de Milkha 
Singh antes de 
competir numa 
reunião de atletismo 
em Edimburgo, 
Escócia, 1960
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Milkha Singh na 
inauguração da sua 
estátua de cera em 
setembro de 2017, 
em Chandigarh. A 
estátua é exposta 
no museu Madame 
Tussauds em 
Nova Deli.

Milkha Singh na 
segunda edição da 
cerimónia anual de 

honra desportiva 
Indiana em 

Mumbai, em 27 de 
setembro de 2019

Athletics federation of india 
A Titan who lifted the profile 
of athletics in a young nation, 
his sharp observations on 
Indian sport will be missed. His 
towering legacy will continue 
to inspire generations of young 
Indians. Rest in peace legend. 

sports Authority of india 
(sAi) 
SAI learns with immense 
sadness of the demise of 
one of India’s greatest ever 
sportspersons “The Flying 
Sikh” Milkha Singh. A gold 
medalist at the CWG & Asian 
Games, he held the 400 m 
National record for 38 years. 
Condolences to his family & 
the millions whom he inspired.

shah rukh khan 
Indian actor
The Flying Sikh may no 
longer be with us in person 

but his presence will always 
be felt and his legacy will remain 
unmatched... An inspiration to 
me... an inspiration to millions. 
Rest in Peace Milkha Singh sir

priyanka chopra   
Indian actor
Warm and welcoming, you 
made our first meeting so so 

special. I have been inspired 
by your excellence, touched by 
your humility, influenced by your 
contribution to our country. 
Om Shanti #Milkha ji. Sending 
love and prayers to the family. 
#MilkhaSingh.” 

Akshay kumar 
Indian actor
Incredibly sad to hear about 
the demise of #MilkhaSingh 

ji. The one character I forever 
regret not playing on-screen! May 
you have a golden run in heaven, 
Flying Sikh. Om shanti, Sir
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em cima: Milkha Singh interage com crianças que lutam contra a talassemia e o cancro do sangue durante uma exibição 
especial de Bhaag Milkha Bhaag (um filme de Bollywood baseado na sua vida), organizado por uma ONG a 10 de agosto de 2013, 
em Mumbai

em baixo: (da esquerda para a direita em camisolas) Milkha Singh, Misha Soni (cinco vezes campeã nacional de squash 
feminino), Abhinav Bindra (medalhista de ouro olímpico), Dilip Tirkey (ex-capitão da equipa de hóquei Indiana), Kelly Holmes 
(Olímpico Britânico), Monty Panesar (jogador de cricket Britânico), Lorde Sebastian Coe (Olímpico Britânico) e Gurbachan Singh 
Randhawa (antigo decathlete e atual presidente do comitê de seleção da Federação de Atletismo da Índia) durante o lançamento 
dos XIX Jogos da Commonwealth Estafetas da Rainha para os Jogos da Commonwealth de Delhi 2010 fora de Buckingham

Anju bobby George 
Indian athlete (long 
jump)
A huge loss for the 

sport of athletics 
today. Rest well 
#MilkhaSingh ji.

dilip kumar tirkey 
Former captain, 

Indian hockey team
India has lost a 

worthy son. My 
heartfelt condolences on 
demise of ‘Flying Sikh’ 
Sardar #MilkhaSingh. 
The Nation salutes the 
great sporting hero. May 
his soul rest in peace. 

muhammed Anas 
Yahiya  
Indian sprinter, 

Olympian
Really shocked by the 
demise of the legend 
Milkha sir. You will 
forever have a very 
special place in my heart. 
The Flying Sikh will live 
forever. RIP

harbhajan singh 
Indian cricketer

Very sad, 
heartbreaking to hear 
flying sikh Sardar 
Milkha Singh ji is 
no more.. waheguru 
#RIPMilkhaSinghji

sania mirza 
Indian professional 

tennis player 
Had the honour of 

meeting you and 
you blessed me so many 
times .. the kindest and 
warmest RIP Milkha 
Singh sir .. the world will 
miss a legend like you .. 
#MilkhaSingh
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o ator (11 de dezembro de 1922 - 7 de julho de 2021) era frequentemente referido como o “rei 
da tragédia” do filme hindi pelos seus papéis icônicos em filmes trágicos como devdas e 

Mughal-e-azam, mas a sua contribuição mais significativa foi a sua proeza de atuação sem 
esforço orgânico que deu o tom para uma nova era na indústria cinematográfica indiana, 

diz o dr. aarti Kapur singh

um ator 
sem igual 
e uma voz 
definidora

lembrAndo dilip kumAr,



 |  67  ||  66  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

Dilip Kumar (à esquerda) com a esposa Saira Banu fotografada na sua residência em 
Bandra, Mumbai, em 2012

Quando um tímido filho 
de 22 anos de um 
mercador de frutas 
Pathan foi selecionado 
por Devika Rani, o 

decano do cinema Hindi na década 
de 1930, para estrelar no seu filme 
Jwar Bhata em 1944, foi mais do que 
uma simples mudança de nome para 
o jovem. Muhammad Yousuff Khan 
tornou-se Dilip Kumar e nasceu o 
primeiro ator do método definitivo 
do cinema Hindi.

No entanto, esta mudança não 
foi muito bem-vinda. Baburao Patel, 
um dos principais críticos de cinema 
da época, descreveu o novo herói 
como “uma adição anémica” que 
precisava de “muitas vitaminas e 
um tratamento prolongado das 
proteínas antes que outro filme 
pudesse ser arriscado com ele ... O 
seu esforço de representação neste 
filme é nulo”. Quando o próximo 
filme do jovem herói, Andaz lançou 
em 1949, o mesmo Baburao Patel 
felicitou Dilip Kumar pelo seu 
“desempenho subestimado que 
rouba o espetáculo”.

uma vOZ definida 
Durante esse tempo, o cinema 
Indiano enfrentava um duro 
desafio - o sistema de estúdio 
estava em colapso, a Segunda 
Guerra Mundial (1939 a 1945) e o 
seu rescaldo tinha feito do stock 
de filmes uma mercadoria rara, e a 

ram nath kovind 
President of India
Dilip Kumar summarised in himself a history 
of emerging India. The thespian’s charm 

transcended all boundaries, and he was loved 
across the subcontinent. With his demise, an era 
ends. Dilip Saab will live forever in the heart of 
India. Condolences to family and countless fans

narendra modi  
Prime Minister
Dilip Kumar Ji will be remembered as a 
cinematic legend. He was blessed with 

unparalleled brilliance, due to which audiences 
across generations were enthralled. His passing 
away is a loss to our cultural world. Condolences 
to his family, friends and innumerable admirers. RIP
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O ator Bollywod Shah Rukh Khan (extrema esquerda) com Dilip Kumar (segundo a partir da esquerda) e Saira 
Banu (terceiro a partir da esquerda) num evento de lançamento musical em outubro de 2006

Índia estava envolvida em muitas 
mudanças à medida que marchava 
para a sua independência do Raj 
Britânico. Foi nesta era de mudanças 
que talentos como Dilip Kumar, 
Raj Kapoor, Dev Anand, Majrooh 
Sultanpuri, Sahir Ludhianvi, Naushad 
Ali, Mohammed Rafi, Kishore 
Kumar, Lata Mangeshkar, Meena 
Kumari, Madhubala e Nargis, para 
citar apenas alguns, começaram a 
aparecer e em breve se tornaram o 
esteio dos filmes Hindi.

Kumar, com as suas memórias 
pré-partidárias e experiência pós-
independência, resumiu as mudanças 
que estavam a ter lugar numa Índia 
recém-independente. Tornou-
se a voz determinante da nova 
nação através dos seus filmes, que 

contavam as histórias de rebeldia, 
esperança e amor. Através da sua 
atuação impecável, ele captou 
pungentemente o dilema e os sonhos 
da sociedade Indiana nos finais dos 
anos 40 e 50, mais notadamente 
nos filmes Shaheed (1948) e 
Naya Daur (1957).

inimitável maestrO dO 
métOdO
Desde os lobisomens de vanguarda 
aos elogios da crítica e admiração 
dos contemporâneos (e de várias 
gerações a seguir), o género de 
representação de Kumar levou-o a ter 
fãs em todo o mundo.  Foi talvez esta 
fama que levou o realizador e ator 
Britânico Sir David Lean a abordar o 
thespian para desempenhar o papel 

Amit shah 
Minister of Home 
Affairs
Shri Dilip Kumar Ji 

was a veritable legend 
of the silver screen, in 
him, Indian Cinema 
has lost one of the 
greatest actors. He has 
entertained generations 
of cinema lovers with 
his incredible acting and 
iconic roles. My sincerest 
condolences to Dilip Ji’s 
family and followers

hansal mehta 
Indian film director
The greatest. There 
will never be another 

Dilip Kumar

Akshay kumar 
Indian actor
To the world many 
others may be 

heroes. To us actors, 
he was The Hero. 
#DilipKumar Sir has 
taken an entire era of 
Indian cinema away 
with him. My thoughts 
and prayers are with his 
family. ...

Ajay devgn 
Indian actor
Shared many 

moments with the 
legend...some very 
personal, some on 
stage. Yet, nothing 
really prepared me for 
his passing away. An 
institution, a timeless 
actor. Heartbroken. 
Deepest condolences 
to Sairaji. ...

manoj bajpayee 
Indian actor
No One like you !!! 
Have a great Journey 

from here on Master . 
Rest in Peace
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Dilip Kumar (centro) recebeu o Dadasaheb Phalke Award, o prémio mais alto da Índia no campo do cinema, em 1994, de Yash 
Chopra, um notável realizador de cinema Indiano

titular no seu lendário filme Lawrence 
da Arábia. Foi também talvez o 
ideal idiossincrático de Dilip Sahab 
(como era popularmente conhecido) 
de “atuar em apenas um filme de 
cada vez” que o levou a recusar o 
papel, uma vez que na altura já tinha 
assinado Shakti (1982).

Admirador confesso de lendas de 
representação como Ingrid Bergman 
e James Stewart, Kumar desenvolveu 
um estilo de representação que era 
natural e minimalista, centrando-se 
em nuances que pareciam realçar 
o trauma das personagens que 
retratou. Escolhendo frequentemente 
interpretar personagens perturbadas, 
o ator passou a ser conhecido como 
o “rei da tragédia” do cinema Indiano.

Mergulhando nas suas 
personagens, Kumar aprendeu a 
tocar a cítara para fazer justiça a uma 

canção clássica do filme Kohinoor 
(1960), e ficou acordado toda a noite 
quando o seu icónico filme Devdas 
(1955) estava a ser rodado para que 
no dia seguinte estivesse pronto 
para retratar a personagem exausta 
e sem barba.

No seu alcance, profundidade e 
compromisso com um papel, Kumar 
é frequentemente comparado a 
grandes nomes como o grande 
Marlon Brando de Hollywood, a 
estrela Japonesa Toshiro Mifune e a 
lenda Italiana Marcello Mastroianni. 
Tal foi o seu empenho na sua 
arte que os seus métodos muitas 
vezes tiveram um impacto na sua 
vida pessoal. Tão duro foi o seu 
método imersivo, que caiu em 
depressão depois de retratar uma 
série de personagens trágicos e foi 
aconselhado por um psicólogo a 

devendra fadnavis 
Former Chief 
Minister of 
Maharashtra 

Saddened to hear 
about Dilip Kumar sahab. 
We lost a great versatile 
person & a legendary 
actor. We grew up 
watching his films. His 
patriotic roles in ‘Kranti’ 
& ‘Karma’ can never be 
forgotten

subhash Ghai 
Indian film director
Saddest day of my 
life. Dilip saheb 

Yusuf bhai gone. My 
personal loss of my most 
precious idol. No words. 

Amitabh bachchan 
Indian actor
T 3958 - An 
institution has 

gone .. whenever the 
history of Indian Cinema 
will be written , it shall 
always be ‘before Dilip 
Kumar, and after Dilip 
Kumar’ .. My duas for 
peace of his soul and the 
strength to the family to 
bear this loss .. Deeply 
saddened ..

Aamir khan 
Indian actor
Thank you Yusuf 
Sahab for the 

invaluable, priceless 
and unique gift you have 
given all of us through 
your work. For me 
you have always been 
and always will be the 
greatest ever. ...
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assumir menos desses papéis. Isto 
explica o seu esforço consciente para 
atuar em filmes ligeiros como Ram 
Aur Shyam e Azaad, entre outros, 
que mostraram a sua versatilidade e 
espontaneidade.

O farOl que insPirOu
Pela sua própria admissão, as 
“variadas experiências de Kumar 
moldaram a sua abordagem ao 
retrato da vida no ecrã”. Nascido 
em Peshawar (agora no Paquistão), 
foi um dos 12 filhos de Lala Ghulam 
Sarwar, comerciante de fruta, e da 

sua esposa Ayesha Begum. A família 
vivia no bazar Qissa Khwani da 
cidade (Mercado dos Contadores de 
Histórias) e, quando criança, o ator 
estava entre aqueles que se reuniam 
para ouvir o contador de histórias 
local. Mais tarde, ele diria que foi lá 
que aprendeu a arte da estória.

A família mudou-se para Bombaim 
(agora Mumbai) quando o pai de 
Kumar instalou o seu negócio de 
fruta no Mercado de Crawford, 
e depois para Nashik. Kumar 
frequentou a Escola Barnes em 
Deolali, depois começou a ajudar o 

Dilip Kumar e Saira 
Banu na estreia do 

tapete vermelho do 
filme Hindi Jab Tak 

Hai Jaan, a última 
realização de Yash 

Chopra antes da sua 
morte, em Mumbai, 

em novembro de 
2012. Kumar e Chopra 

tinham trabalhado 
juntos no filme 

Mashaal de 1984

a self-confessed admirer of ingrid Bergman and james stewart, dilip Kumar 
developed a style of acting that was natural and minimalistic



A Dra. Aarti Kapur Singh é uma escritora 
com perto de duas décadas de experiência 
em vários meios de comunicação social. 
Após a obtenção de um doutoramento em 

estudos cinematográficos, ela está agora a viver a sua paixão 
de descobrir o mundo. Ela escreve sobre comida, luxo, filmes, 
viagens, bem-estar e celebridades.
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(1994) pela sua contribuição para o 
cinema Indiano, Dilip Kumar recebeu 
elogios retumbantes pela sua arte. 
Recebeu também um Prémio Filmfare 
Lifetime Achievement em 1993, e um 
total de oito Prémios Filmfare para 
Melhor Ator ao longo da sua carreira. 
Kumar será recordado pelo legado 
inigualável que deixou como ator, o 
qual continua a moldar o ofício de 
inúmeros sucessores ainda hoje.

seu pai no seu negócio, ao mesmo 
tempo que dirigia uma cantina de 
um clube do exército Britânico em 
Pune, até a um encontro casual com 
Devika Rani.

Ao longo da sua carreira, durante 
mais de meio século - desde a sua 
estreia em 1944 até ao seu último 
filme, Qila (1998) - o ofício de Dilip 
Kumar foi um livro de texto para os 
contemporâneos, bem como para 
vários jovens que vieram a Mumbai 
inspirados por ele. Pode não ter 
sido prolífico, estrelado em apenas 
60 filmes na sua carreira de cinco 
décadas, mas foi definitivamente 
uma digressão de força.

Desde o Padma Bhushan (1991) 
a Padma Vibhushan (2015), bem 
como o Prémio Dadasaheb Phalke 

(esquerda para 
a direita): Atores 

de Bollywood 
Dharmendra, Aamir 

Khan, Dilip Kumar, 
Saira Banu e Amitabh 

Bachchan durante 
o lançamento da 

autobiografia de Dilip 
Kumar A Substância 

e A Sombra em junho 
de 2014 em Mumbai



FOTOGRAFIAS INSTANTÂNEAS

 |  73  ||  72  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

yoga
dobrAr com

o 7º dia internacional do Yoga (21 de junho) 2021 foi celebrado em todo o 
mundo no modo híbrido, seguindo todos os protocolos Covid-19. trazemos-

lhe vislumbres de como as embaixadas e consulados gerais indianos em 
todo o mundo marcaram o dia
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Para assinalar o Dia Internacional do Yoga 2021, a Embaixada da Índia, Roma, Itália, 
organizou uma sessão de yoga a 19 de junho de 2021, em Castel Sant’Angelo, com um 

cenário espetacular do Castelo e do rio Tiber que corre ao lado

tOday the numBer Of PeOPle whO are curiOus aBOut yOga is increasing very 
much in the wOrld. the numBer Of yOga estaBlishments in the cOuntry and 
aBrOad is alsO increasing. in such a situatiOn, it is necessary that the Basic 
PhilOsOPhy Of yOga shOuld reach every PersOn while keePing intact its 
fOundatiOn and cOre.

narendra modi
Prime Minister of India
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on september 27, 2014, when indian Prime Minister narendra Modi 
addressed the united nations general assembly (unga) for the first time, 
he made his historic and successful proposal for the un to declare june 21 

every year as the international day of Yoga

Em 19 de junho de 2021, a embaixada da Índia em Paris organizou uma manhã 
excecional de yoga nos Inválidos para assinalar o Dia Internacional do Yoga 2021
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O Dia Internacional do 
Yoga 2021 foi celebrado 

com grande entusiasmo 
em Copenhaga, 

Dinamarca, a 21 de junho 
de 2020. O evento 

principal foi realizado 
nas instalações da 

Embaixada da Índia, com 
a participação pessoal de 

alguns dignitários 
Dinamarqueses e 

Indianos e a adesão de 
milhares de entusiastas 

do yoga através de 
transmissão ao vivo.

Celebrações do Dia 
Internacional do Yoga 2021 
no Consulado Geral da 
Índia, São Paulo, Brasil. O 
consulado, juntamente 
com o Centro Cultural 
Swami Vivekananda, São 
Paulo, tinha feito uma 
parceria com escolas 
proeminentes de yoga e 
Ayurveda do Brasil e da 
Índia para divulgar a 
mensagem de yoga e 
Ayurveda, e para assegurar 
a participação generalizada 
em 34 eventos virtuais 
organizados entre 1 e 
30 de junho.
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Acima:  ICelebrações do Dia 
Internacional do Yoga (IDY) 2021 
na Embaixada da Índia, Kuwait. 
O evento foi celebrado nas 
instalações da Embaixada da 
Índia a 18 de junho de 2021, num 
formato híbrido 

esquerda: celebrações do IDY 
2021 no Consulado Geral da 
Índia, Toronto. Para assinalar o 
evento, o Consulado Geral da 
Índia, Toronto, organizou 
sessões de yoga de uma hora 
todos os dias de Junho a 21 de 
junho em vários 
centros em Toronto.
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à direita:   A embaixada da Índia 
em Atenas, Grécia, deu início à 
Semana Internacional do Yoga 

em Atenas, a 19 de junho de 
2021. Aqui está um vislumbre da 
função inaugural que teve lugar 
no icónico Zappeion Megaron, 

em Atenas

Abaixo: A Embaixada da Índia, 
Caracas, Venezuela, marcou o 
IDY 2021, com uma sessão de 

yoga no icónico Complexo 
Cultural La Casona, em Caracas, 

a 21 de junho de 2021
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A Embaixada da Índia 
em Paramaribo, 

Suriname, celebrou a 7ª 
edição do Dia 

Internacional do Yoga 
com o tema ‘Esteja com 
o Yoga, Esteja em Casa’ 
em 21 de junho de 2021

As celebrações do Dia 
Internacional do Yoga 2021 
no Consulado Geral da Índia 
em Chicago, os EUA, foram 
marcadas por sessões de 
yoga e pranayama, 
juntamente com um 
concurso de perguntas e 
respostas online a 21 de 
junho de 2021. Aqui, uma 
sessão de yoga foi realizada 
no Grant Park, em Chicago, 
a 19 de junho de 2021.
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Celebrações do dia internacional do Yoga 2021 no Consulado 
geral da Índia, hong Kong e Macau
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Acima:  Como parte das 
celebrações do Dia 
Internacional do Yoga, o 
Consulado Geral da Índia em 
Nova Iorque organizou um 
evento de um dia para mostrar 
yoga, saúde holística, Ayurveda 
e bem-estar na icónica Times 
Square Left de Nova Iorque

à esquerda: A Embaixada da 
Índia no Cairo tinha organizado 
dois eventos (offline) - um na 
India House e outro no The 
Children’s Civilization and 
Creativity Center (The Child’s 
Civilization and Creativity 
Center), Heliopolis, Cairo, em 21 
de junho de 2021
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O 7º Dia Internacional do 
Yoga, organizado por 

Chirosabuj Sangha 
Akhaura, foi apoiado 

pelo Alto Comissariado 
Adjunto da Índia, 

Chittagong, Bangladesh

Na China, o 7º Dia 
Internacional do Yoga foi 
celebrado na Embaixada 
da Índia em Pequim com 
grande fervor a 20 de 
junho de 2021. 
Entusiastas e diplomatas 
do Yoga reuniram-se na 
Casa da Índia para 
participar no evento

Compilado por  shRaBasti anindita mallik
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a monção proporciona não só alívio do calor abrasador, mas também dá vida à 
natureza e a todos os seus elementos. Como a Índia acolhe os primeiros aguaceiros do 
ano, fazemos uma viagem a algumas das mais deslumbrantes cascatas de todo o país

contemplar
visões A

cascata de dudhsagar, 
gOa
Uma das quedas de água mais 
mescladas da Índia é a de Dudhsagar 
Falls. Localizada na taluka de 
Sanguem de Goa, esta deslumbrante 
cascata do rio Mandovi mergulha 
1.017 pés (309,9 m) criando uma 
visão mágica. Caindo de uma altura 
tão incrível, a água da queda cria 
uma ilusão de spray branco e espuma 
quase como leite, o que lhe deu 
o nome de Dudhsagar (dudh em 
Hindi). As estradas para as cascatas 
são mantidas pelo departamento 
florestal, que cobra taxas de entrada 
e câmaras fotográficas. A catarata 
pode ser alcançada quer a pé quer 
por via férrea. Há também uma 
via todo-o-terreno que, mas os 
visitantes ainda têm de caminhar 
cerca de um quilómetro para chegar 
à base das cascatas.

por shRaBasti anindita mallik
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cascata de dhuadhar 
(dhuandhar), 
madhya Pradesh
Localizada na cidade de Bhedaghat, 
no distrito de Jabalpur, no estado, 
a Catarata de Dhuadhar é assim 
chamada porque a cascata de 30 
m (98,4 pés) cria uma aparência 
fumegante (dhuan em Hindi significa 
fumo e dhar significa fluxo). Esta 
cascata tem a sua origem no Rio 
Narmada. Embora seja um destino 
durante todo o ano, é melhor 
visitada durante o festival Narmada 
Mahotsava (por volta de setembro-
outubro). A área em redor da 
cascata é ideal para piqueniques 
e existem também disposições 
para a navegação.

cataratas de gira, guJarat
Situadas no distrito de Gujarat Dang, as Cascatas 
de Gira ganham vida após o início das chuvas. 
Um dos locais mais pitorescos do distrito, esta 
cascata cai no rio Ambica de uma altura de 30 
m (98,4 pés). A vizinhança em redor das quedas 
de água é ideal para piqueniques. Localizada a 
cerca de três km da cidade de Waghai, pode ser 
acedida por estradas.
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cascata JOg, karnataka
Uma grande atração do distrito de 
Shimoga de Karnataka, a catarata 
Jog Falls mergulha a 253 m (830 pés) 
num abismo, tornando-a uma das 
quedas de água mais altas da Índia. 
Esta impressionante queda de água 
tem origem no Rio Sharavathi e 
está rodeada por densas florestas 
sempre verdes. Há dois conveses de 

observação para os visitantes - um 
perto da entrada principal e da área 
de estacionamento, e o outro perto 
do bungalow de inspeção. Também 
se pode descer 1.400 degraus até à 
base das quedas de água. De acordo 
com notícias de outubro de 2020, a 
Autoridade de Gestão do Jog está a 
criar uma linha zipline ao longo das 
quedas de água.
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cascatas de sOOchiPara, kerala
Soochipara Waterfalls é denominada como uma obra-prima natural do distrito 
de Wayanad do estado. Esta queda de água de 650 pés de altura (198,12 m) 
está rodeada por densas florestas. O nome da cascata em Malayalam significa 
rochas em forma de agulha, indicando as rochas pontiagudas na base da 
queda. A cascata criou uma piscina natural onde os visitantes podem dar um 
mergulho. Para chegar ao cume da queda, os visitantes têm de atravessar 
terrenos moderadamente difíceis e percorrer um caminho rochoso.
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cascata de chitrakOte, chhattisgarh
Uma cascata do Rio Indravati no distrito de Bastar 
do estado, a Cascata de Chitrakote é uma cascata 
mágica. Durante os dias de chuva, a água aparece 
avermelhada, enquanto que nas noites de Verão 
ao luar aparece branca cintilante. Com 300 m de 
largura, é tocada como a mais larga do seu género 
na Índia, e mergulha a 27,3 m (90 pés). A área à 
volta das quedas é um local de piquenique popular. 
Embora esta queda esteja no seu melhor durante as 
monções, encanta os visitantes durante todo o ano.

cascata de Bhim nala 
(Bhimnala), sikkim

Também conhecida como Cascata de Bhewma, 
e coloquialmente como Queda de Amitabh 

Bachchan (em referência à sua altura, que é de 
cerca de 900 pés ou 275 m), é uma das mais altas 

e mais espetaculares do seu género em Sikkim. 
Esta queda está localizada a meio caminho 
da estrada que liga Chungthang ao vale de 

Yumthang no norte de Sikkim.
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Embora a cidade de alta altitude de 
Sohra (anteriormente conhecida 
como Cherrapunjee) seja contada 
como um dos lugares mais húmidos 
da Índia, é também o lar de uma das 
cascatas mais deslumbrantes do país 
- Noh Sngi Thiang. Esta cascata cai 
de uma altura de mais de 300 m (983 
pés) e aparece como uma peça de 
arte drapeada sobre falésias calcárias 

na floresta sempre verdejante das 
colinas de Khasi. É segmentada 
em sete partes, razão pela qual é 
também conhecida como a queda 
das Sete Irmãs, e é reivindicada 
como a terceira queda mais alta 
da Índia. Os melhores pontos de 
vantagem da queda de água são a 
aldeia vizinha Mawsmai e o Parque 
Ecológico Sohra, localizado perto.

cataratas de nOh sngi thiang (nOhsngithiang), meghalaya
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cataratas de talakOna, andhra Pradesh
Caindo de uma altura de 82,2 m (270 pés), as Cataratas de Talakona são as mais 
altas do seu género no estado. O seu nome deriva das palavras Telugu 'tala' 
que significa cabeça e 'kona' que significa colina. Tem origem nas colinas de 
Seshachalam e está situada num ambiente de fadas dentro do Parque Nacional 
do Sri Venkateswara, em Chittoor. Os habitantes locais acreditam que a água 
desta queda tem propriedades curativas.
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cascata hOgenakkal, tamil nadu-karnataka
Um deleite para os olhos, as quedas de Hogenakkal são uma amálgama de cortar a 
respiração de rochas, água, névoa e beleza natural. Está localizada na fronteira de 
Karnataka-Tamil Nadu e tem origem no rio Kaveri (Cauvery). Hogenakkal em Kannada 
significa "rochas fumegantes", pois a força com que a água atinge a base cria uma 
visão nebulosa que se assemelha ao fumo que emana das rochas. Embora esta queda 
de água hipnotize os visitantes durante todo o ano, é a mais pitoresca das monções 
pós-monção. Passeios de aventura em jangadas feitas no campo, chamadas parisal ou 
coracle, constituem uma experiência imperdivel por aqui.
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O  P R I M E I R O  J A R D I M 
C R I P T O G â M I C O  D O  PA Í S
A cidade de Chakrata, no distrito de Dehradun, em Uttarakhand, é 
agora o lar do primeiro jardim criptogâmico da Índia. Um criptogam 
é uma planta que não tem flores ou sementes verdadeiras. O jardim, 
com cerca de 50 espécies de líquenes, fetos e fungos, está 
localizado em Deoban, em Chakrata, a uma altura de 9.000 pés.

A  T E R R A  D O S 
G R A N D E S  F E L I N O S
Madhya Pradesh (MP) acolherá 20 chitas de África 
em novembro deste ano. Vijay Shah, ministro das 
florestas do MP, anunciou: “Dez chitas machos e 10 
fêmeas serão transportados da África do Sul para 
Gwalior em novembro. De lá, serão enviadas para o 
Parque Nacional de Kuno no distrito de Sheopur” 
Shah também libertou uma mascote chamada 
Chintu Cheetah para aumentar a sensibilização 
para o Projeto de Restauração das Chitas do Parque 
Nacional de Kuno.

• Seis pescadores da aldeia Poompuhar de Tamil Nadu 
montaram um pequeno restaurante, ganhando-lhes 
respeito e uma fonte estável de rendimento. 
Chamado Dolphin, o restaurante é o primeiro do 
género na aldeia a ser completamente gerido por 
mulheres. O menu ostenta iguarias locais como idli, 
purifica, pongal e vadai para o pequeno-almoço e 
caril de peixe, sambhar, rasam e caril de vegetais para 
o almoço.

• O que Santoshi Survase, um agricultor do distrito de 
Maharashtra Latur, começou como uma experiência 
em 2018, colheu hoje enormes benefícios. Ela 
implementou o “Modelo Único do Acre” da 
agricultura biológica. Sob este modelo, múltiplas 
culturas são cultivadas num acre de terra para 
aumentar a segurança nutricional, a fertilidade do 
solo, a agro-biodiversidade e a viabilidade dos 
rendimentos. Atualmente, cerca de 1.38.000 
mulheres agricultoras da região estão a colher os 
benefícios deste método.

E l A  T E M  O  P O D E R
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e para a d: As seis mulheres por detrás do restaurante Dolphin; Mulheres 
agricultoras do distrito de Maharashtra Latur que estão a colher os 
benefícios do modelo de um hectare de agricultura

IMPRESSõES 
in dÍG e n A s
Conheça um pouco mais a Índia com
estes fatos interessantes





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

consulAr GrievAnces  
monitorinG sYstem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


