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Festival de Wangala  

Este festival, também conhecido como o 
festival dos 100 tambores, é comemorado 
pelas tribos Garo das colinas de Meghalaya. 
Os moradores da região reúnem-se para 
celebrar este festival, que marca uma 
colheita abundante. Apresentações 
musicais e danças marcam o festival, onde o 
foco é a bateria tradicional da região.

Onde: Garo Hills, Meghalaya

Feira de CamelOs de Pushkar

Uma experiência de viagem altamente recomendada, a 
feira de camelos de Pushkar é um festival cultural vibrante 
e de gado realizado nas margens do sagrado lago Pushkar, 
no Rajastão. Com inúmeras competições amigáveis e 
noites culturais, o festival é bastante animado.

Onde:  Pushkar, Rajasthan 

8-12
de NoveMbro de 2019

8
de NoveMbro, 2019

rann utsav 

Este festival anual oferece aos visitantes uma verdadeira 
experiência azul da cultura única e estilo de vida 
tradicional do Grande Rann de Kutch. O evento também 
mostra o artesanato e o patrimônio artístico da região por 
meio de eventos e feiras cuidadosamente selecionados.

Onde: Grande Rann de Kutch, Gujarat

de outubro de 2019 a 23 de Fevereiro de 2020

28

Próximos eventos 
em toda a Índia

Potpourri
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de dezeMbro, 2019
25

natal

Comemorado em todo o país com 
diferentes alterações regionais, o 
Natal é um dos maiores festivais do 
mês de dezembro. Com igrejas sendo 
decoradas e trocas de presentes, 
o Natal traz consigo um tempo de 
celebração que dura até o Ano Novo.

Onde: Em toda a Índia

Festival hOrnbill  

Um dos maiores eventos anuais do Nordeste, o Festival 
Hornbill celebra o vibrante mosaico cultural de Nagaland. 
Nomeado após o calau, um pássaro considerado com alta 
estatura em todo o estado, o festival promove relações 
inter-tribais através de artes e ofícios e danças de guerra 
simuladas.

Onde: Kisama, Nagaland 

de dezeMbro de 20191-10
Festival internaCiOnal de Cinema

Iniciado em 1952, o Festival Internacional 
de Cinema da Índia (IFFI) cresceu e tornou-
se uma das maiores celebrações do brilho 
cinematográfico da Ásia. A IFFI de 2019 foi a 50ª 
edição do festival, com mais de 200 filmes de mais 
de 65 países exibidos em vários locais em Goa.

Onde:  Toda a Goa

 20 a 28 de NoveMbro de, 2019
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ATIRANDO PARA AS ESTRELAS 

Quatro contos inspiradores
OS MASCARADOS DE MAJULI

Fabricação de máscaras na 

maior ilha ribeirinha da Índia
A RESPONSABILIDADE VERDE

Trekking e sustentabilidade

A bem-sucedida visita do Primeiro 

Ministro Narendra Modi aos 

Estados Unidos da América
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A Índia sempre foi considerada um tesouro de experiências, culturas vibrantes, patrimônios 
artísticos, belas paisagens e a habilidade científica. Com esta edição da Prespetivas da Índia, 
esforçamo-nos para expandir os horizontes preexistentes, ao observarmos os avanços maciços 
dados pela Índia em direção ao desenvolvimento; mesmo no espaço com o inovador IRNSS 
(Sistema de Navegação Regional por Satélite da Índia) ou como foi intitulado pelo Primeiro 
Ministro NavIC (Navegação com a constelação indiana).

Com o cenário global em rápida mudança, as relações diplomáticas entre os países asiáticos, 
particularmente as parcerias com a China, nunca foram tão importantes. Viajamos para a China 
com o nosso Ministro de Relações Exteriores, o Dr. Jaishankar, e os nossos especialistas a analisar 
relevância da visita, que é considerada o precursor da segunda cúpula informal Índia-China. 
Também viajamos com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para Houston, EUA, para 
uma grande recepção no evento ‘Howdy Modi’ (Bem-Vindo Modi) e depois seguimos para Nova 
Iorque para a 74ª cúpula da Assembléia Geral da ONU.

Em seguida, seguimos para a região oeste do país para testemunhar em primeira mão a bela 
tradição das pinturas de Pichwai que retratam histórias da vida do Senhor Krishna. Em seguida, 
viajamos para a maior ilha ribeirinha do mundo, Majuli em Assam, e vivemos numa comunidade 
de mestres fabricantes de máscaras. Viajamos para Rishikesh e Varanasi com a super modelo 
americana Rachel Hunter, enquanto ela faz um retiro relaxante em torno das áreas espirituais 
do país. Analisamos os livros de receitas da comunidade, muito informativos, que não apenas 
listam receitas diferentes, mas também preservam as tradições culinárias dessas comunidades, 
para que não se percam com os novos tempos.

Ao longo dos anos, o cinema hindi, ou Bollywood como é chamado popularmente, conseguiu 
deixar a sua marca em todo o mundo com exibições de filmes em todos os principais eventos 
cinematográficos. Analisamos o seu impacto na indústria cinematográfica global. Para o nosso 
recurso fotográfico, nós levamo-o por todo o país, com o outono comemorando oficialmente o 
advento da época festiva da Índia e vários eventos religiosos e culturais a serem celebrados em 
diferentes partes do país. Com o trekking (caminhadas longas) a se tornar um dos modos mais 
procurados de viagens de aventura, conversamos com as organizações que lideram a luta para 
manter o nosso belo e majestoso Himalaia limpo, verde e sem lixo para as gerações vindouras.

Finalmente, falamos com os corajosos corações da Índia, pessoas que apesar dos seus ferimentos 
e traumas físicos, cresceram para se tornar ícones motivacionais e alcançar 
sucesso em todas as esferas da vida. Também examinamos o crescimento 
iniciado pela vasta rede de estradas da Índia, incluindo a sua nova era de 
rodovias nacionais, que está a impulsionar o comércio em todo o país.

Raveesh Kumar

PreFáCio
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O primeiro-ministro indiano Narendra Modi com outros chefes de estado na 16ª Cúpula Índia-ASEAN em Bangcoc

a Política da Lei do Leste da Índia concentra-se no bairro ampliado na região 
ásia-Pacífico. a política, que foi originalmente concebida como uma iniciativa 

econômica, ganhou novas dimensões políticas, estratégicas e culturais, explica o 
ex-embaixador anil Wadhwa as mudanças recentes

no leste
Amigos
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esquerda: O Ministro 
de Relações Exteriores S 
Jaishankar e o Ministro 
de Direitos Humanos 
Ramesh Pokhriyal 
durante o lançamento 
de 1.000 bolsas de 
doutorado para 
estudantes da ASEAN

No início dos anos 90, 
a Índia introduziu a 
Política Olhar para Leste, 
que foi transformada 
em 2015 para uma 

Política da Lei do Leste, destinada 
a servir aos propósitos gêmeos de 
vínculos comerciais mais fortes com 
a região e a outros países do Indo-
Pacífico e a criar oportunidades 
de desenvolvimento para a região 
Nordeste Indiano. Os três Cs de 
Comércio, Cultura e Conectividade – 
têm sido os pilares da Política da Lei 
do Leste da Índia.

Ao longo dos anos, a Índia 
fez grandes progressos em 
relação à ASEAN (Associação 
das Nações do Sudeste 
Asiático) e os seus quadros 
relacionados, como o ARF 

(Fórum Regional da Ásia), EAS 
(Cúpula da Ásia Oriental) e a ADMM 
+ (Reunião de Ministros da Defesa da 
ASEAN Plus) e também com países 
mais para este, incluindo Japão, 
Coréia do Sul, Austrália e as ilhas do 
Pacífico. Este avanço é comumente 
chamado de Lei do Extremo Oriente 
e foi estendido à Rússia e ao Extremo 
Oriente. De um parceiro de diálogo 
em 1996, a Índia tornou-se num 
parceiro de nível de cúpula em 2002 
e para um Parceiro Estratégico da 
ASEAN em 2012. Hoje, a Índia está 
envolvida em pelo menos 30 diálogos 

a Índia está a pressionar pela conclusão 
rápida da estrada trilateral que conecta o 
país com Mianmar e a tailândia
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Acima: Vijay 
Thakur Singh 

(terceira da direita), 
secretário (leste) 

do MEA, participa 
recentemente na 

11ª Reunião de Altos 
Funcionários da 

Cooperação Mekong 
Ganga em Nova Déli 

de alto nível em diversos campos 
com a ASEAN. A Índia precisa de 
uma integração econômica mais 
profunda com a ASEAN e precisa 
de envolvê-la ativamente, já que é 
um grupo de 1,85 bilhões de dólares 
e possui um PIB de 3,8 trilhões de 
dólares. A ASEAN investiu EUA $ 
68,91 bilhões entre abril de 2000 
e março de 2018 na Índia, e a Índia 
investiu EUA $ 36,67 bilhões na 
ASEAN entre 2007 e 2015. A Índia e 
o resto da ASEAN, além dos outros 
cinco parceiros da ASEAN - China, 

Austrália, Nova Zelândia , Coréia 
do Sul e Japão - estão envolvidos 
numa Parceria Econômica Global 
Abrangente (RCEP) moderna, 
abrangente, de alta qualidade e 
mutuamente benéfica.

Um aspecto fundamental 
para melhorar o relacionamento 
econômico é melhorar a 
conectividade - por terra, mar e 
ar - entre a Índia e a ASEAN. A Índia 
faria bem em acelerar a construção 
da rodovia trilateral que conectará a 
Índia, Mianmar e Tailândia e depois 

a Índia também está a procurar uma parceria com a aseaN no 
aprimoramento da cooperação na economia azul, incluindo o 

investimento no desenvolvimento de tecnologias de dessalinização e 
a coleta da biodiversidade



•	 O primeiro-ministro Narendra Modi chegou a 
Bangcoc, capital da Tailândia, para uma visita de 
três dias em 2 de novembro.

•	 O primeiro-ministro destacou a importância 
da ASEAN na Política da Lei do Leste da Índia e 
sublinhou a necessidade de intensificar parcerias 
em áreas como agricultura, ciência, TI, engenharia 
e a rede de universidades com os países membros.

•	 Os líderes da ASEAN referiram-se à Índia como 
um amigo de longo prazo, um parceiro dinâmico 
e reconheceram a contribuição da Índia na região 
para paz e estabilidade.

Parcerias Orientais
Índia na: 

16ª Cúpula Índia-ASEAN
14ª Cúpula do Leste Asiático
3ª Cúpula do RCEP
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esquerda: O 
presidente indiano 
Ram Nath Kovind e 
o primeiro-ministro 
Narendra Modi com 
os líderes dos países 
membros da ASEAN 
como convidados 
principais durante 
as comemorações 
do Dia da República 
em Nova Délhi

se expandirá para o Laos, Camboja e 
Vietnam. Uma linha de crédito de EUA 
$ 1 bilhão foi anunciada pelo primeiro-
ministro indiano Narendra Modi em 2015 
para aprimorar a conectividade digital e 
de infraestrutura com a ASEAN. A rodovia 
trilateral deverá abrir em 2020 e estão 
a ser feitos esforços para implementar 
a infraestrutura flexível necessária para 
a abertura bem-sucedida. As ligações 
marítimas também são vitais entre a 
costa leste da Índia, incluindo os portos 
de Ennore e Chennai e os países da CMLV.

A Índia também está a procurar uma 
parceria com a ASEAN no aprimoramento 
da cooperação na economia azul, - 
investindo no desenvolvimento de 
tecnologias de dessalinização, colhendo 
biodiversidade e na procura/escavação 
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o grupo de Cooperação Mekong 
Ganga, para promover os maiores 
vínculos entre si e a sub-região 
Indo-China. O Fórum para a Índia 
e os Estados das Ilhas do Pacífico 
(FIPIC) foi criado em 2014. A Índia 
fornece EUA $ 200.000 a cada ano, 
numa base de rolagem para cada 
um dos 14 estados insulares que são 
membros do FIPIC para projetos de 
desenvolvimento.

Um desenvolvimento notável 
na região é o renascimento do 
agrupamento informal do Quad - 

de minerais marinhos 
nos mares. A Índia está a 
estabelecer redes de vigilância 
costeira e aprimorando 
constantemente a capacidade 
de conscientização 
compartilhada no domínio marítimo 
com os seus parceiros. A Índia 
também criou um Fundo Verde 
com a ASEAN, que pode ajudar na 
realização de projetos cooperativos 
de mitigação do impacto climático.

Atualmente, a Índia promove 
a centralidade e capacidade da 
ASEAN na região; visa fortalecer 
o BIMSTEC (Iniciativa da Baía de 
Bengala para Cooperação Técnica 
e Econômica Multissetorial), a 
fim de promover a cooperação na 
Baía de Bengala; e envolve-se com 

a Marinha da Índia realiza exercícios 
amigáveis com marinhas dos países da região 
do oceano Índico nas ilhas andaman e Nicobar

esquerda: O MIRE 
S Jaishankar com 
os ministros das 
Relações Exteriores 
dos países 
membros na 10ª 
Reunião Ministerial 
de Cooperação 
Mekong-Ganga em 
Bangcoc (agosto de 
2019)
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incluindo Índia, Japão, Austrália e 
os Estados Unidos - para coordenar 
posições na região do Indo 
Pacífico. A Índia pode trabalhar 
com os países Quad em projetos de 
infraestrutura, reunindo recursos. 
A Índia poderia usar a sua área de 
nicho de tecnologia da informação 
para impulsionar costumes e 
gerenciamento de riscos.

No futuro, a Índia terá que 
ser ágil e rápida para concluir os 
seus projetos de conectividade 
com a ASEAN. O país também 
terá que desenvolver fortes laços 
de defesa, políticos, culturais 

um aspecto fundamental para melhorar o relacionamento 
econômico é melhorar a conectividade - por terra, mar e ar 

- entre a Índia e a aseaN

Acima: Os chefes de 
Estado na 35ª Cúpula 

da ASEAN em 
Bangcoc, Tailândia, 
em 3 de novembro

e socioeconômicos, criar 
interdependências com os países 
da região e manter a sua vizinhança 
segura, as suas rotas marítimas de 
comunicação abertas e garantir 
um ambiente externo estável e 
pacífico para os países da região 
para o seu próprio desenvolvimento 
econômico.

O embaixador Anil Wadhwa atuou como 
Secretário (Este) no Ministério das Relações 
Exteriores e como embaixador indiano na 
Polônia, Omã, Tailândia e Itália. Ele também 
foi destacado para missões indianas em Hong 

Kong, China e Suíça e trabalhou para a Organização para a 
Proibição de Armas Químicas (OPCW) em Haia.
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Acima: O primeiro-
ministro indiano 
Narendra Modi 
encontra-se com Donald 
Trump, o presidente 
dos EUA, à margem da 
74ª sessão da AGNU em 
Nova Iorque, em 24 de 
setembro

afinidade pessoal; sinergia em terror, economia e defesa; e índios-americanos servem 
como um fio condutor. o ex-embaixador Navtej sarna explica por que é que a perna de 
Houston foi fundamental para tornar a visita do primeiro-ministro Narendra Modi aos 

eua (21 a 27 de setembro) um sucesso retumbante

um problema
HoustoN, Não temos

A 
segunda visita do primeiro-
ministro Narendra Modi aos 
Estados Unidos durante o 
governo Donald Trump teve um 
começo de sonho em Houston. 

A extravagância de Howdy Modi (Bem-
vindo Modi), com a participação de 50.000 
índiano-americanos, superou o evento do 
Madison Square Garden de 2014, tanto em 
escala quanto em virtude de Trump dividir 
o palco com Modi. A presença de senadores 
e congressistas, incluindo o líder da maioria 
democrata na Câmara, Steny Hoyer, fala com 
apoio bipartidário no Congresso para a parceria 
Índia-EUA. Embora a reunião bilateral formal 
na terça-feira seja a ocasião apropriada para 
uma discussão séria, Houston fornece algumas 
informações importantes.

O argumento mais óbvio do evento foi a 
química pessoal entre os dois líderes. Essa fácil 
afinidade ficou evidente durante a sua primeira 
reunião na Casa Branca em junho de 2017, mas 
pareceu oscilar um pouco depois de alguns 
tweets perturbadores de Trump sobre tarifas 
e comentários sobre a questão marginal da 
Harley Davidson. Reuniões recentes em Osaka 
e Biarritz indicaram uma correção: o evento 
de Houston transformou isso num vínculo 
demonstrado publicamente. Elogios pessoais 
pródigos, admiração mútua expressada pelas 
realizações uns dos outros, a linguagem 

corporal durante o evento e o equivalente 
político de uma volta à vitória no estádio 
em êxtase no final disseram tudo. Dada a 
personalidade de Trump, esta química pessoal 
pode provar ser uma carta vencedora.

O segundo alinhamento de opiniões foi 
sobre a questão do terrorismo. Uma ovação 
de pé saudou a declaração de Trump contra 
o terror islâmico radical. O primeiro-ministro, 
por sua vez, fez um ataque bem velado ao 
Paquistão como patrocinador do terror sem 
nomear o país; ele sublinhou a vulnerabilidade 
comum com os EUA fazendo referência a 11 
de setembro e 26 de setembro. O governo 
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topo: O PM Modi 
interage com 
membros da diáspora 
indiana em Houston 
no dia 21 de setembro

de Trump, em geral, adotou uma linha mais 
dura com o patrocínio do terror do Paquistão, 
apesar de alguma corda tática dada em troca 
da cooperação no Afeganistão. A cooperação 
com a Índia no combate ao terrorismo 
cresceu, como ficou evidente em novas 
designações de organizações terroristas e 
desenvolvimentos favoráveis na Força-Tarefa 
das Nações Unidas e Ação Financeira.

Ambos os líderes falaram extensivamente 
sobre as duas economias e o caminho a 
seguir. O primeiro-ministro expôs a sua visão 
do desenvolvimento da Índia, incluindo 
uma maior cobertura em saneamento rural, 
conectividade rural e bancos. A acessibilidade 
dos dados e a remoção de regulamentações 
em excesso contribuíram para uma maior 
facilidade de fazer negócios, o que fez da Índia 
um destino atraente de IED. Ele também falou 
sobre as medidas necessárias para alcançar 
uma economia de US $5 trilhões - mais 
investimentos, infraestrutura aprimorada 
e aumento das exportações. Tudo isso é 
importante para a América ouvir. A Índia como 
uma economia com um futuro brilhante é uma 
parte muito positiva da história da Índia.

Trump falou sobre os seis milhões de 
empregos criados durante o seu mandato, 
as baixas taxas de desemprego e a inflação 
e os seus cortes de impostos. Ele elogiou 
o investimento de empresas indianas nos 
EUA e as dezenas de milhares de empregos 
americanos criados. A Índia repetidamente fez 
esse argumento desde que o governo Trump, 
extremamente transacional num comércio e 
investimento, assumiu o poder. Ouvir isso do 
presidente dos EUA seria uma música doce 
para autoridades e empresas indianas.

Embora as questões comerciais 
provavelmente estivessem reservadas para a 
reunião bilateral, os dois líderes conversaram 
sobre um subconjunto: cooperação 
energética. O significado do primeiro 
compromisso do primeiro-ministro - com 
Executivos de 17 grandes empresas de energia 
- não foi perdido para Trump. Ele congratulou-
se com a compra de petróleo e de gás natural 
da Índia dos EUA e pressionou por um maior 
aumento, projetando os EUA como o principal 
produtor mundial de petróleo e gás. A Índia 
sempre argumentou que a compra anual 
de US $ 4,5 bilhões desde 2017 prejudicará 
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O primeiro-ministro 
Modi recebe o 
prêmio Guarda-
Redes de Bill Gates 
pela fundação 
Bill-Melinda Gates 
em Nova Iorque 
durante a sua visita 
aos EUA em 24 de 
setembro

seriamente o déficit comercial de US 
$ 24 bilhões que preocupa a equipa 
comercial de Trump. Do nosso ponto 
de vista, essa compra direta deve se 
aprofundar no investimento mútuo no 
setor de energia.

Vale ressaltar as referências de 
Trump em relação à cooperação em 
defesa e segurança. Ele reconheceu 
que as compras de defesa da Índia 
agora somam mais de US $ 18 bilhões 
e há mais negócios em andamento. 
Novamente, tal reconhecimento é bem-
vindo. A nossa crescente diversificação 
é exatamente o argumento da 
Índia quando confrontada com 
possíveis sanções pela compra do 
sistema S-400 da Rússia. A crescente 
interoperabilidade entre as duas 
forças de defesa, tão essencial para a 
cooperação no Indo-Pacífico, também 
foi sublinhada por Trump com a sua 
referência a Tiger Triumph, o primeiro 
exercício de três serviços que se 
aproxima.

Por fim, e certamente o mais 
importante para o público de Houston, 
os elogios e o apoio incondicional de 
Trump à comunidade ítalo-americana, 
mesmo depois de descontados os 

seus cálculos eleitorais, teriam sido 
comoventes. Os índios-americanos 
foram apreciados como pioneiros 
esforçados em medicina, negócios e 
tecnologia, e uma comunidade que 
os Estados Unidos se orgulhavam de 
chamar de sua. Uma preocupação 
subterrânea na comunidade com 
relação à dura linhagem de Trump 
sobre imigração vem surgindo 
periodicamente no contexto do aperto 
dos regulamentos H1-B ou de crimes 
aleatórios de ódio por supremacistas 
brancos. As declarações do presidente, 
em nítido contraste com a sua punição 
de imigrantes ilegais, devem deixar 
essas preocupações de lado.

A delegação indiana teria boas 
razões para ficar satisfeita com a perna 
de Houston ao se mudarem para Nova 
Iorque por cinco grande dias

O PM Modi participour numa combinação 
de reuniões multilaterais e bilaterais 
após a sua chegada a Nova Iorque para 
a Assembleia Geral da ONU. O primeiro-
ministro participou em três reuniões 
da ONU: Cúpula das Nações Unidas 
sobre a Mudança do Clima, Cobertura 
Universal de Saúde e Diálogo do Líder 
em resposta estratégica a Terroristas e 
extremistas violentos. Os discursos do 
PM Modi em todos os três multilaterais 
da ONU foram recebidas com grande 
interesse e crescente estatura da Índia 
tanto como uma democracia e um grande 
influenciador no mundo foram evidentes 
em todos os três eventos. Durante o dia, o 
primeiro-ministro Modi também realizou 
seis reuniões bilaterais com o Emir do 
Qatar, o Presidente da Nigéria, o primeiro-
ministro da Itália, o Diretor Executivo 
do UNICEF, o presidente da Namíbia e o 
Presidente ds Maldivas. Num segundo 
dia da sua visita a Nova Iorque o PM 
começou com uma reunião bilateral com 
o Presidente dos EUA, seguida de uma 
Reunião de Líderes da Índia e do Pacífico. 
O PM Modi também participou no evento 
‘Gandhi a 150’ no Complexo ONU. A Índia 
financiou US$ 1 milhão em painéis solares 
no teto da ONU no Complexo das Nações 
Unidas para comemorar o 150º aniversário 
de nascimento de Mahatma Gandhi, para 
além de outros dois lançamentos, uma 
inauguração remota do Jardim da Paz 
de Gandhi no campus da Universidade 
Estadual de Nova Iorque em Old Westbury 
onde 150 árvores foram plantadas em 
homenagem ao 150º aniversário de 
nascimento  do Gandhiji e o lançamento 
de um selo postal da ONU sobre Gandhi Ji. 
Mais tarde durante a noite, o PM Indiano 
foi agraciado com o prêmio ‘Guarda-Redes 
Global pela Fundação Bill e Melinda Gates 
no Centro Lincoln de Artes Cênicas pela 
sua liderança na Swachh Bharat Abhiyan. O 
primeiro-ministro também fez o discurso 
principal na sessão plenária de abertura 
da Bloomberg Fórum Global de Negócios. 
Este foi seguido por uma mesa redonda de 
investimento com Executivos organizada 
pelo Governo da Índia e pela Investir 
na Índia, que teve a participação de 40 
grandes companhias americanas. A 27 de 
setembro, o primeiro-ministro dirigiu-se à 
Assembléia Geral da ONU, onde destacou 
várias políticas de desenvolvimento do seu 
governo e a firmesa da no compromisso 
com iniciativas de mudanças climáticas e 
da paz mundial.

Tópicos de Nova 
Iorque

Entradas/informações provenientes da edição de 23 de 
setembro de 2019 do Hindustan Times

Navtej Singh Sarna liderou as missões 
diplomáticas indianas como Alto 
Comissário/Embaixador da Índia no Reino 
Unido, Israel e nos EUA. Ele escreveu vários 

livros e contribuiu extensivamente para numerosos jornais e 
revistas na Índia e no exterior.
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Após uma vitória decisiva nas eleições gerais e assumindo o cargo em 16 
de maio, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez uma visita de 
Estado ao Butão de 17 a 18 de agosto, a convite de seu colega butanês, 
o Dr. Lotay Tshering. O primeiro-ministro indiano foi recebido pelo 
primeiro-ministro Butanês junto com membros do gabinete com uma 
guarda de honra cerimonial em Paro. O rei e a rainha do Butão também 
realizaram um almoço em homenagem ao primeiro-ministro indiano.

laçOs indO-butaneses: a PrOmOver uma 
amizade Privilegiada

Acima: O primeiro-ministro indiano Narendra Modi com o primeiro-ministro do Butão, o Dr. Lotay Tshering, durante a 
visita de Estado do Butão em agosto

as visitas internacionais do primeiro-ministro Narendra Modi reafirmaram a 
posição do governo sobre a cooperação internacional mutuamente benéfica. 

observamos os destaques das suas visitas recentes

amizades
trANsceNdeNdo

•	 Inauguração da usina 
hidrelétrica Mangdechhu de 
720 MW, cuja adição levou a 
capacidade de geração criada 
em conjunto do Butão acima 
da marca dos 2000 MW

•	 Ocorreu o lançamento dos 
cartões RuPay indianos 
no Butão para facilitar a 
necessidade de transportar 
dinheiro pelos viajantes, além 
de fortalecer a economia 
butanesa. Na próxima fase, 
os bancos butaneses emitirão 
cartões RuPay para integrar 
ainda mais as economias 
indianas e butanesas e 
realizarão um estudo de 
viabilidade especial para a 
aplicação BHIM (Interface 
Bharat para Dinheiro) no Butão 
para transações sem dinheiro.

•	 Os memorandos de 
entendimento foram 
assinados durante a visita 
sobre vários setores, incluindo 
redes de conhecimento, 
instituições educacionais e 
judiciais, entre outros.

•	 Na ocasião da inauguração 
da Estação Terrestre para 
o SAS (Satélite da Ásia do 
Sul) no Butão, construída 
com a assistência da ISRO, 
o PM Modi ofereceu ao 
Butão largura de banda 
adicional para os seus seus 
requisitos, reafirmando assim 
o compromisso da Índia com 
o crescimento holístico do 
Butão.

Destaques
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O primeiro-ministro indiano com Emmanuel Macron, Presidente da França, durante a sua visita à França em 22 de agosto

França 
O primeiro-ministro Narendra Modi visitou a França 
para uma visita oficial a uma cúpula bilateral de 22 a 23 
de agosto em Paris e para participar da Cúpula do G7, 
realizada em Biarritz, de 25 a 26 de agosto.

Durante a Cúpula do G7, o Primeiro Ministro falou 
longamente nas Sessões sobre o meio ambiente, 
o clima e a transformação digital e realizou várias 
reuniões bilaterais com outras nações participantes.

Durante a sua visita bilateral, o primeiro-ministro 
Modi conversou com o presidente francês Emmanuel 
Macron e o primeiro-ministro francês Edouard 
Philippe. Numa discussão com o presidente Macron, 
que durou cerca de uma hora e meia, foram discutidas 
várias questões bilaterais e internacionais, incluindo 
cooperação indo-francesa na região indo-pacífica, 
cibersegurança, inteligência artificial, defesa e 
cooperação nuclear civil.

tour de três 
nAções



ÍND IA  P E R S P E C T I V A S  |  17  | |  16  |

Acima: O PM Modi na sessão dedicada 
á Cúpula do G-7 sobre a ‘Biodiversidade, 

Oceanos e Clima’ na França, em 26 de agosto;

direita: O Primeiro-ministro Modi encontra o 
rei Hamad Bin Isa Al Khalifa, rei de Bahrein no 

Palácio Al Gudaibiya em Manama, Bahrein, 
em 24 de agosto

O PM Modi também inaugurou o 
Memorial das vítimas indianas dos acidentes 
da Air India em Nid D’Aigle antes de partir 
para a segunda etapa da sua tour.

emiradOs Árabes unidOs
O primeiro-ministro Modi chegou aos 
Emirados Árabes Unidos a 23 de agosto para 
a segunda etapa da sua tour de três nações. 
Ele manteve conversações bilaterais com o 
príncipe herdeiro, Sheikh Mohammad bin 
Zayed al-Nahyan, de Abu Dhabi, no Palácio 
Real, onde recebeu anteriormente uma 
recepção cerimonial. O primeiro-ministro 
indiano lançou cerimoniosamente o cartão 
RuPay, pela primeira vez no Oriente Médio. 
Durante a sua visita aos Emirados, o primeiro-
ministro Modi recebeu a Ordem de Zayed, 
a mais alta decoração civil dos Emirados 

Árabes Unidos, em reconhecimento à liderança 
destacada - por dar um grande impulso às 
relações bilaterais entre os dois países. 

bahrain
O primeiro-ministro Modi chegou ao Bahrein 
a 25 de agosto como parte da terceira etapa da 
sua tour de três países, tornando-se o primeiro 
primeiro-ministro indiano a visitar o Reino do 
Bahrein. O primeiro-ministro indiano recebeu 
as boas-vindas cerimoniais e foram realizadas 
conversas de nível de delegado com o príncipe 
Khalifa bin Salman Al Khalifa.

Durante esta visita, um memorando de 
entendimento foi assinado entre o ISRO e 
o seu homólogo de Bahrein, ‘para ajudar na 
construção do CubeSat, estabelecendo uma 
estação terrestre, um compartilhamento de 
dados e um treinamento.’
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Acima: O Primeiro-
ministro Modi e 
Vladimir Putin, 
presidente da Rússia, 
a desfrutarem de um 
momento leve na 
fábrica de construção 
naval de Zvezda 
durante a sua visita 
a Vladivostok em 
setembro

Formado pela Universidade de Columbia 
e pela Escola de Economia de Londres, 
Patanjali Pundit é um historiador, escritor e 
empreendedor.

um pAsseio de bArco em vlAdivostok
Como convidado principal do Fórum 
Econômico Oriental, o primeiro-ministro 
Modi chegou à Rússia na manhã de 4 de 
setembro para uma visita de 36 horas e 
participou na 20ª Cúpula anual Índia-
Rússia. Desembarcando em Vladivostok, 
ele tornou-se o primeiro primeiro-
ministro indiano a visitar o centro 
administrativo do Distrito Federal do 
Extremo Oriente na Rússia. Num gesto 
especial, o presidente russo Vladimir 
Putin levou o primeiro-ministro num 
barco para o novo estaleiro em Zvezda. 
Os dois líderes passaram mais de duas 
horas a discutir as questões bilaterais e 
o crescente compromisso da Índia no 
Extremo Oriente russo como trampolim 
para a região do nordeste asiático.

O primeiro-ministro indiano também 
realizou reuniões bilaterais com os 
três dignitários visitantes, o primeiro-
ministro do Japão, o presidente da 
Mongólia e o primeiro-ministro da 

Malásia antes de se dirigir à sessão 
plenária do 5º Fórum Econômico 
Oriental. A visita de Vladivostok tem 
importância, pois é um testemunho do 
relacionamento indo-russo que atinge 
novos patamares de cooperação por 
meio de confiança e parceria.

Vários Memorandos de 
Entendimento foram assinados durante 
a visita do Primeiro Ministro, incluindo 
cinco Memorandos de Entendimento 
para impulsionar o setor econômico, 
quatro no setor de energia e dois no 
setor de infraestrutura. Além disso, 
também foi assinado um Memorando 
de Entendimento entre os dois 
governos para aumentar a defesa e os 
laços culturais.
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lituânia

O vice-presidente indiano M Venkaiah 
Naidu chegou à Lituânia a 17 de agosto 
e recebeu umas boas-vindas calorosas. 
Ele convocou o presidente lituano 
Gitanas Naus Nada e parabenizou-o 
pela sua eleição. Ele manteve 
extensas discussões com o Presidente 
Nausėda, onde os dois concordaram 
em melhorar a cooperação nas áreas 
de agricultura, processamento de 
alimentos, informação e tecnologia 
financeira. Mais tarde, ele reuniu-
se com o primeiro-ministro Lituano 
Saulius Skvernelis e Viktoras 
Pranckietis, o presidente do Seimas 
(parlamento unicameral da 
Lituânia) para discutir os 
procedimentos e processos 
parlamentares na sua 
qualidade de ex-presidente 
do officio do Rajya Sabha. 
Ele também se dirigiu a 

membros da comunidade indiana na 
Lituânia e instou-os a fortalecer os 
laços econômicos e culturais entre as 
duas nações.

letônia
O vice-presidente da Índia chegou à 
Letônia para a segunda etapa da sua 
visita à região do Báltico em 19 de 
agosto. Esta foi a primeira reunião de 
alto nível desde o estabelecimento 
de relações diplomáticas entre os 
dois países no início dos anos 90. Ele 
recebeu as boas-vindas cerimoniais 
e teve reuniões com o Presidente da 
Letônia, Eglis Levits, o Primeiro Ministro 

Krisjanis Karins e Inese Libina-Egnere, 
o Presidente Interino do Saeima 
(parlamento da Letônia).

estónia
Para a terceira e última etapa da sua 
visita, o vice-presidente indiano chegou 
à Estônia em 20 de agosto, onde 
conheceu o presidente da Estônia Kersti 
Kaljulaid e manteve discussões sobre 
questões regionais, multilaterais e 
bilaterais. Discussões sobre cooperação 
em comércio, TI, governança eletrônica, 
segurança cibernética e educação 
também estiveram entre os destaques 
da visita do vice-presidente. Antes da 

conclusão da sua visita de 
cinco dias às nações bálticas, 
ele também estendeu um 
convite à Estônia para 
participar do próximo fórum 
de negócios Índia-Europa 29 
em Nova Délhi.

esquerda: o 
vice-presidente 
sai de vilnius, 
capital da lituânia, 
após a conclusão 
bem-sucedida da 
primeira etapa da 
sua visita.

a conexão báltica 
o vice-presidente indiano M venkaiah Naidu embarcou numa visita de três dias às nações 

bálticas da Lituânia, Letônia e estônia entre 17 e 21 de agosto

o vice-presidente Naidu interagiu com 
os membros da comunidade indiana 
na Letônia e apresentou um busto de 

Gandhiji na biblioteca Nacional da Letônia
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Acima: Uma foto de grupo de ministros das Relações Exteriores das Nações membros da 
ASEAN na reunião ministerial da ASEAN-Índia na Tailândia, a 1 de agosto

Abaixo: O Dr. Jaishankar, ministro de Relações Exteriores da Índia, na reunião dos ministros das 
Relações Exteriores do BRICS, reunidos à margem da cúpula da AGNU em 26 de setembro

Formando novos acordos
destaques da reuniãO 
ministerial da 
ASEAN-Índia O Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Índia, Dr. Jaishankar, co-
presidiu a Reunião Ministerial da ASEAN-
Índia com Don Pramudwinai, o Ministro 
das Relações Exteriores da Tailândia. 
Durante a reunião, observou-se que após a 
implementação do PoA (Plano de Ação) para 
2016-2020, um novo PoA deve ser finalizado 
até ao próximo ano.

Questões regionais e globais também foram 
discutidas, incluindo a convergência entre 
a ASEAN e a visão da Índia na região indo-
pacífica. Além disso, a reunião congratulou-se 
com a expansão da conectividade entre os 
estados membros da ASEAN e a Índia, por meio 
da rodovia trilateral Índia-Mianmar-Tailândia 
e do Projeto de Transporte de Trânsito Multi-
Modal de Kaladan.

reuniãO ministerial dO briCs
O Dr. S Jaishankar, ministro de Relações 
Exteriores da Índia, participou na reunião 
ministerial do BRICS à margem da 74ª sessão 
da UNGA (UNGA74) em Nova Iorque em 26 
de setembro. A reunião foi presidida pela 
Federação Russa na sua capacidade como 
novo presidente da reunião do BRICS em 
2020. Os ministros acolheram a oportunidade 
e reafirmaram a sua crença na ONU, ao 
concordarem em fazer esforços sustentados 
para torná-la mais eficaz e eficiente na 
implementação do mandato da associação do 
BRICS.

Os ministros também concordaram 
em trabalhar no sentido de esferas de 
desenvolvimento político, econômico, 
financeiro e sustentável, bem como em 
atividades intra-BRICS dentro dos mandatos 
emitidos na UNGA74.
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no sentido horário, do canto superior direito: O ministro das Relações Exteriores 
da Índia, o Dr. Jaishankar, chama Mateusz Morawiecki, o primeiro ministro da 
Polônia em Varsóvia, em 29 de agosto; O MIRE se reúne com Luigi Di Maio, 
ministro das Relações Exteriores da Itália à margem da AGNU em Nova Iorque em 
25 de setembro; O EAM com Mukhtar Tileuberdi, ministro das Relações Exteriores 
do Cazaquistão na AGNU; O indiano MIRE S Jaishankar profere o seu discurso 
na Cimeira de Liderança HT em Singapura a 6 de setembro; O MIRE encontra-se 
com Marcel Amon-Tanoh, ministro das Relações Exteriores da Costa do Marfim, 
à margem da 74ª sessão da UNGA em Nova Iorque, a 23 de setembro; O Ministro 
de Relações Exteriores da Índia, o Dr. Jaishankar, encontra-se com Abdulla Shahid, 
a ministra das Relações Exteriores das Maldivas em Malé, no dia 03 de setembro; 
O MIRE reúne-se com Don Pramudwinai, ministro das Relações Exteriores da 
Tailândia em Bangkok a 1 de agosto



Parceria

ÍND IA  P E R S P E C T I V A S  |  23  | |  22  |

Com uma agenda cheia de visitas internacionais destinadas a melhorar as relações 
diplomáticas, a ministra de relações exteriores da Índia, s Jaishankar, chegou a Pequim 
para o 2º Mecanismo de alto Nível Índia - Mecanismo de alto Nível da China sobre 
intercâmbios Culturais e intercâmbios de Pessoa a Pessoa em agosto. o ex-embaixador 
Gautam bambawale explica por que é que essa visita é de extrema importância para a Índia

amigáveis
ViziNHos
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O ministro das Relações Exteriores 
da Índia, o Dr. Jaishankar, e 
Wang Yi, o ministro das Relações 
Exteriores da China, realizam uma 
reunião bilateral em Pequim

o ministro de Relações 
Exteriores da Índia, a 
Dra. Jaishankar, chegou 
a Pequim na China a 
11 de agosto para uma 

visita de três dias (11 a 13 de agosto). 
O segundo dia da visita (12 de agosto) 
foi o seu ponto focal, quando a MIRE 
chamou o vice-presidente chinês 
Wang Qishan, depois conversou com 
o conselheiro de estado e ministro 
das Relações Exteriores Wang Yi, co-
presidiu o segundo Alto Nível da Índia 
- Mecanismo de Alto Nível da China 
sobre Intercâmbios Culturais e Pessoa 
a Pessoa e proferiu uma palestra no 
quarto Índia - China Media Forum.

PersPeCtivas glObais
O vice-presidente chinês Wang 
Qishan e a MIRE indiana discutiram 
desenvolvimentos globais, incluindo 
o aumento da multipolaridade em 
todo o mundo, particularmente 
com o crescente número de países 
em desenvolvimento. Eles também 
conversaram entre si sobre a 
estabilidade induzida na região sul-
asiática em relação às relações Índia-
China num ambiente internacional em 
rápida mudança.
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Acima: O 
MIRE Indiano 

encontra-se com 
o vice-presidente 

chinês Wang 
Qishan em 

Zhongnanhai em 
Pequim

FOrtaleCendO Os laçOs
Na sua reunião, os dois ministros 
das Relações Exteriores iniciaram 
a conversa a partir do consenso 
nas relações bilaterais de que as 
diferenças não devem se tornar 
disputas e que os dois lados devem 
ser sensíveis às preocupações do 
outro. Nesse contexto, discutiram 
a histórica Cúpula Informal de 
Wuhan, que deu uma direção 
positiva às relações bilaterais entre 
a Índia e a China.

Eles fizeram os preparativos 
para a segunda Cúpula Informal 
realizada em Mamallapuram, 
Chennai (11 a 12 de outubro 

de 2019). Eles também 
discutiram como as duas nações 
comemorariam o 70º aniversário 
do estabelecimento de relações 
diplomáticas em 2020, com 70 
eventos espalhados ao longo do 
ano nos dois países. O formato da 
Cúpula Informal é uma inovação 
das práticas diplomáticas 
contribuídas pelos dois países. Na 
primeira Cúpula em Wuhan, os dois 
líderes tinham assegurado que as 
regiões fronteiriças indo-chinesas 
permanecessem pacíficas, um pré-
requisito essencial para um maior 
envolvimento bilateral. Os líderes 
de ambos os países também se 
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esquerda:  O Ministro 
das Relações Exteriores 
da China Wang Yi 
(à direita) aperta as 
mãos da ministra das 
Relações Exteriores da 
Índia à margem da 74ª 
Sessão da Assembléia 
Geral das Nações 
Unidas em setembro

Abaixo: O MIRE 
durante a reunião 
bilateral em Pequim 

envolveram em comunicação 
estratégica em Wuhan e 
continuaram o mesmo na 
segunda Cúpula Informal 
deste ano. O ministro das 
Relações Exteriores da 

China Wang também apresentou 
desenvolvimentos relativos à região 
de Jammu e Caxemira e a legislação 
aprovada recentemente pelo 
Parlamento da Índia nesta questão. 
A Dra. Jaishankar transmitiu ao seu 
homólogo chinês que o Artigo 370 
da Constituição Indiana era uma 
provisão temporária e agora tinha 
sido revogada. Uma medida que 
visava espalhar o crescimento, o 
desenvolvimento e o progresso 
alcançado em todo o país para essas 
partes da Índia também.

o Mire indiana e o Ministro das relações exteriores 
da China concordaram em 100 atividades adicionais 

para fortalecer ainda mais os laços entre pessoas.
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O CaminhO a seguir
A decisão de estabelecer um 
Mecanismo de Alto Nível da China 
sobre Intercâmbios Culturais 
e Intercâmbios de Pessoa a 
Pessoa entre a Índia e a China 
foi acordada na primeira cúpula 
informal em Wuhan, pois os dois 
líderes consideraram que esse 
é um elo relativamente fraco 
no relacionamento bilateral que 
precisa de reforço. É possível e 

altamente provável 
que a Índia aumente 
significativamente o 
número de turistas 
chineses que visitam 
nosso país se a Índia 

puder embarcar numa campanha 
sustentada, regular e bem focada 
para comercializar a “Índia Incrível” 
na China. A cada ano, 150 milhões 
de turistas chineses visitam países 
estrangeiros e é uma possibilidade 
muito real atrair 1% desse número 
ou 1,5 milhão de turistas chineses 
para a Índia, se quisermos anunciar 
nosso país de forma sistemática e 
eficaz. O governo da Índia lançou 
recentemente um programa ‘Estudo 

O ministro de 
Relações Exteriores, 

o Dr. S Jaishankar, 
encontra-se com 

Wang Qishan, o 
vice-presidente 

da China em 
Zhongnanha

o formato da Cimeira informal é uma 
adição criativa e inovadora à prática 

diplomática da Índia e da China.
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Acima (de cima para 
baixo): O Dr. S Jaishankar, 
MIRE, a falar à Agência de 

Notícias Xinhua sobre o 
relacionamento bilateral 

Índia-China durante a sua 
visita à China; Dr. Huiyao 

Wang, Fundador e Presidente 
do Centro Para a China e 

Globalização (CCG), Professor 
Jean-Pierre Cabestan, 

Professor, Departamento 
de Governo e Estudos 

Internacionais, Universidade 
Batista de Hong Kong e 

S Jaishankar, Ministro de 
Relações Exteriores da Índia 

durante uma liderança 
Cimeira em Nova Deli

na Índia’, destinado principalmente 
a estudantes asiáticos e africanos. 
Se a Índia puder comercializar 
a sua educação universitária, 
particularmente em Computadores 
e Tecnologia da Informação, um 
número significativo de estudantes 
chineses poderá ser alistado para 
estudar na Índia. Os ministros 
também concordaram em 100 
atividades adicionais para fortalecer 
ainda mais os laços entre pessoas. 
A mídia desempenha um papel 
extremamente importante na 

•	 Promoção de intercâmbios para preservação 
do patrimônio cultural imaterial e gestão de 
sítios arqueológicos

•	 Cooperação no campo da medicina tradicional

•	 Promoção de intercâmbios desportivos entre 
os dois países

•	 Cooperação na gestão de museus entre o 
Museu da Província de Hubei, Wuhan e o 
Museu Nacional, Nova Deli

Quatro para amizade 
(memorandos de 
entendimento assinados)

criação de narrativas e impressões 
na mente das pessoas e, portanto, 
é uma ferramenta importante para 
criar o clima certo para as relações 
diplomáticas. Portanto, o 4º Fórum 
de Mídia de Alto Nível, realizado 
durante a visita da MIRE indiana, teve 
grande importância. As equipas dos 
media de cada país foram capazes de 
interagir de maneira franca e aberta. 
No geral, a visita da MIRE à China foi 
não apenas abrangente e oportuna, 
mas também baseada no consenso 
de mudar o relacionamento entre 
esses dois gigantes asiáticos para 
um de estabilidade, previsibilidade 
e sustentabilidade. Os objetivos 
da visita foram cumpridos na sua 
totalidade.

Gautam Bambawale foi embaixador da 
Índia no Butão, Paquistão e na China. 

Ele estava presente em Wuhan na qualidade de embaixador 
indiano na China. Atualmente, ele é um professor ilustre da 
Universidade Internacional de Simbiose, Pune.
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Uma vista panorâmica 
do PSLV-C32 
totalmente integrado 
com o IRNSS-1F a 
ser movido para a 
sua plataforma de 
lançamento

ArmAdA com A NAVic,

a Índia afirma ter autoconfiança!
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os desenvolvimentos no espaço aéreo da Índia não só 
provaram a coragem do país em pesquisas científicas, 

mas também garantiram à nação um lugar a par de 
alguns dos mais poderosos do mundo

Feito por Gajanan KherGamKer

em breve, não estará a verificar o 
GPS (Sistema de Posicionamento 
Global) no seu smartphone 
ou carro! Em vez disso, você 
usará uma versão nativa da 

mesma desenvolvida pela Organização de 
Pesquisa Espacial Indiana (ISRO).

O órgão de padrões globais 3GPP, que 
desenvolve protocolos para telemóveis, 
aprovou recentemente o sistema de 
navegação regional da Índia NavIC 
(Navegação com constelação Indiana) 
para uso comercial por fabricantes de 
dispositivos móveis internacionais e 
domésticos.

Enquanto hoje a ISRO alegra-se 
com essa conquista, a história da NavIC 
começou em 1999, quando as tropas 
paquistanesas se posicionaram em 
Kargil. Os militares indianos procuraram 
dados de satélite da região no Sistema 
de Posicionamento Global (GPS), de 
propriedade dos EUA. O sistema de 
navegação teria fornecido informações 
vitais sobre a situação na fronteira Indo-
Pak, mas os dados da Índia foram negados. 
Isso fez com que o país percebesse a 
necessidade de ter seu próprio sistema 
de navegação por satélite nativo. Em 1 de 
julho de 2013, a Índia lançou o IRNSS-1A, o 
primeiro satélite no Sistema de Navegação 
Regional por Satélite da Índia (IRNSS), 
seguido de uma série de de satélites 

a Índia afirma ter autoconfiança!
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nos próximos seis anos até o lançamento 
do IRNSS-1L em 12 de abril de 2018, 
completando a constelação de nove satélites 
funcionais para fornecer sinais de navegação 
baseados em satélite à prova de falhas.

Foi após o lançamento bem-sucedido 
do satélite de navegação IRNSS-1G em 28 
de abril de 2016, que o primeiro-ministro 
Narendra Modi nomeou o novo sistema 
‘NavIC’ (barqueiro em hindi) dedicando-o 
ao povo do país e disse que os países da 
SAARC também podem vantagem de seus 
serviços. O PM Modi expandiu ‘NavIC’ como 
‘Navegação com constelação Indiana’. Com 
o lançamento, a Índia ingressou na liga de 
elite de nações como EUA, China e Rússia e 
União Européia para possuir um sistema de 
navegação por satélite.

Mas a jornada não foi tranquila. Mas isso 
não prejudicou o espírito da ISRO. Mantendo 
a sua reputação, reuniu todos os seus 
recursos e, em oito meses, lançou o IRNSS-
1L em 12 de abril de 2018, completando 
a constelação de oito satélites da NavIC. 
O satélite de 1.425 kg foi fabricado pela 
Tecnologias de Design Alfa, com sede em 
Bengaluru, em colaboração com a ISRO e é o 
segundo satélite a ser construído ativamente 
pela indústria privada.

O NavIC, construído de forma autônoma, 
visa auxiliar a navegação terrestre, aérea 
e marítima, rastreamento de veículos e 
gerenciamento de frotas, gerenciamento 
de desastres, mapeamento e captura de 
dados geodésicos e navegação visual e por 
voz para os motoristas. Também capaz de 
ser integrado a telemóveis, o NavIC está 
pronto para ser a ferramenta de navegação 

topo: Elevação do PSLV-C32 
(estágio II) durante a 
integração do veículo;

esquerda: O PSLV-C19 durante 
o lançamento
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perfeita para caminhantes e viajantes 
em toda a Índia. Um serviço restrito 
que oferece acesso aprimorado será 
usado pelos militares para entrega de 
mísseis, navegação e rastreamento de 
aeronaves.

Curiosamente, comparado ao 
sistema americano, o NavIC cobre 
apenas a Índia, o Oceano Índico 
e os seus arredores e, portanto, é 
considerado mais preciso. Fornecerá 
serviço de posicionamento padrão a 
todos os usuários com uma precisão 
de posição de cinco metros. O GPS, 
por outro lado, tem uma precisão de 
posição de 20 a 30 m.

Juntamente com a NavIC, a 
agência espacial do país também 
está trabalhando no projeto GAGAN 
(Navegação Geográfica Aumentada 
por GPS) como um Sistema de 
Aumento por Satélite (SBAS) para o 
espaço aéreo indiano. Se isso não 
for suficientemente ambicioso, a 

Índia também iniciou o processo 
para desenvolver o Sistema Global 
de Navegação da Índia (GINS), que, 
de acordo com o ISRO, é um sistema 
regional independente de navegação 
por satélite em desenvolvimento que 
está a ser desenvolvido pela Índia 
para fornecer serviços precisos de 
informações de posição aos usuários 
na Índia, bem como na região que 
se estende até 1.500 km de sua 
fronteira. Isto, quando implementado, 
catapultará a nação para uma 
plataforma onipotente, a par de 
alguns dos países mais poderosos do 
mundo. A Índia certamente chegou e 
está pronta para governar, mesmo no 
espaço - a fronteira final!

Acima (à esquerda): O 
satélite de navegação 

integral da Índia está a 
ser instalado e verificado 

com os seus painéis 
solares estendidos

página em frente: A 
Organização Indiana de 

Pesquisa Espacial (ISRO) 
inaugurou o Centro de 

Navegação por Satélite 
para o Sistema Regional 

de Navegação por 
Satélite da Índia nas 
instalações do IDSN 

(Rede Indiana do Espaço 
Profundo)

o primeiro-ministro nomeou o novo sistema ‘NaviC’ 
(barqueiro) e disse que os países da saarC também podem 

tirar proveito dos seus serviços

Gajanan Khergamker é um editor, 
solicitador e documentarista da DraftCraft 
Internacional. Ele é o editor fundador do The 

Draft. Ele escreve para-além-das-fronteiras sobre o direito, a 
diplomacia, políticas públicas e assuntos internacionais.
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No século XXi, apesar dos avanços no transporte marítimo, aéreo e 
ferroviário, as estradas ainda podem ser chamadas de centro nervoso 
da economia indiana. os Projetos Nacionais de desenvolvimento de 
rodovias (NHdP) estão a ser implementados pela autoridade Nacional de 
rodovias da Índia (NHai) em sete fases, como parte do maior projeto de 
desenvolvimento do país desde 2000

estradas
PArA o sucesso

Feito por  Patanjali Pundit
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A via rápida de 
Mumbai-Pune de 

seis pistas perto 
de Pune durante as 

monções

A 
história humana está repleta 
de exemplos de migração 
humana envolvendo transporte 
de homens e materiais desde 
tempos imemoriais, apontando 

para a importância dos meios de transporte. 
Na Índia, a mesma importância recai sobre a 
rede de rodovias nacionais de 115.400 km de 
comprimento (aproximadamente).

desenvOlvimentO de COmbustÍvel
Planear novas estradas e atualizar as existentes 
é crucial para uma economia em crescimento 
como a Índia, especialmente em relação a 
políticas como ‘Fazer na Índia’, pois o transporte 
rodoviário representa 65% do movimento 
de carga e 80% do tráfego de passageiros 
na Índia. As Rodovias Nacionais da Índia na 
verdade constituem apenas 1,7% da vasta 
rede rodoviária do país, no entanto, são 
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infraestrutura rodoviária foi o Projeto 
Nacional de Desenvolvimento de 
Rodovias (NHDP). Iniciado em 1998, o 
projeto visa atualizar, reabilitar e ampliar 
as principais rodovias da Índia, a fim de 
atender às necessidades de transporte 
e impulsionar o desenvolvimento 
econômico do país. O projeto foi 
gerenciado pela Autoridade Nacional 
de Rodovias da Índia (NHAI), sob a 
supervisão do Ministério de Rodovias, 
Transportes e Rodovias (MoRTH). O 
Quadrilátero Dourado (GQ), o maior 
projeto de rodovia da Índia e o quinto 
do mundo, conecta as quatro principais 
metrópoles da Índia nas quatro direções 
principais: Delhi (norte), Chennai 
(sul), Kolkata (leste) e Mumbai (oeste). 
Planeado sob o NHDP, foi inaugurado 
em 2001 e concluído em 2012 e passa 
pelos 13 estados de Andhra Pradesh, 
Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, 
Karnataka, Maharashtra, Nova Délhi, 

responsáveis por transportar mais de 
40% do volume total de tráfego. Em 
comparação, as rodovias constituem 
5% da rede de estradas no Brasil, Japão 
e Estados Unidos e 13% na Coréia e no 
Reino Unido.

A rede rodoviária indiana tornou-
se uma das maiores do mundo, com 
o comprimento total das estradas 
aumentando de cerca de quatro lakh 
(0,399 milhões) km em meados do 
século 20, e atingindo cerca de 50 lakh 
(4,70 milhões no total) km até 2015 
Houve um crescimento exponencial na 
taxa em que o comprimento da rede 
de rodovias nacionais da Índia está 
aumentando - de 24.000 km (1947-69) 
para 96.214 km (2015).

nhdP- O PrólOgO dO 
desenvOlvimentO
Na Índia, um colaborador direto para 
o crescimento impressionante da 

Viajantes de moto viajam no NH5, a estrada nacional de Punjab até a fronteira sino-indiana em Himachal Pradesh
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economic corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

inter-corridor routes

66 inter corridor 
routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder corridors

116 Feeder routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

início, a região de Yamuna-Taj registrou um 
aumento no investimento em todo o troço 
ao longo da via expressa Yamuna.

a guarda indiana
Em outubro de 2017, o governo autorizou 
o Bharatmala Pariyojna (Projeto Indiano de 
Guirlanda), um projeto de infraestrutura 
viária patrocinado centralmente que 
inclui todos os projetos de rodovias, 
incluindo o NHDP. Com uma estimativa 
de 83.677 km de construção de estradas e 
um investimento de INR 6.92.324 crores 
(EUA $ 96 bilhões) entre 2017-2022, é 
um dos maiores desembolsos para um 
projeto de infraestrutura rodoviária. 
Bharatmala Pariyojna tem como objetivo 
conectar 550 sedes distritais através de 
rodovias de quatro faixas, aumentando o 
número de corredores e movendo 80% do 
tráfego de mercadorias para as rodovias 
nacionais, interconectando 24 parques 
logísticos, 66 inter-corredores (IC), 116 
rotas de alimentação (FR) e 7 portos de vias 
navegáveis multimodais do nordeste. O 
projeto procura melhorar a conectividade, 
particularmente em corredores 
econômicos, em áreas de fronteira e em 
áreas distantes, com o objetivo de acelerar 
a movimentação de carga e impulsionar as 
exportações.

alÉm das FrOnteiras
A política de ‘Olhar para Leste’ já se tornou 
uma política da Lei do Leste com um 
aspecto considerável de conectividade 

a visão da Índia para estradas não 
se limita ao território doméstico; 
a Índia agora procura melhorar a 
conectividade, especialmente no 
Leste asiático

Odisha, Rajastão, Tamil Nadu, Uttar 
Pradesh e Bengala Ocidental.

vias rÁPidas Para O 
CresCimentO
Adições mais recentes à rede da Auto-
Estrada Indiana são as vias rápidas Yamuna 
e Taj. A via rápida Yamuna, com seis 
faixas e 165 km de comprimento, abriu 
em 2012 e reduziu consideravelmente 
o tempo de viagem entre a Região da 
Capital Nacional (NCR) e Agra. Além disso, 
conecta-se à Agra-Lucknow, com 302 km 
de comprimento ou à Auto-Estrada Taj, a 
mais longa da Índia. Não muito diferente 
da via rápida Mumbai-Pune, desde o 
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NHDP-I: GOLDEN QUADRILATERAL
NHDP-II:  NS-EW CORRIDORS

M
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NHDP-I

NHDP-II

o quAdril átero de ouro
Iniciado em 1999, o projeto teve como objetivo ligar os 
principais centros industriais em Calcutá, Mumbai, Chennai 
e Delhi. O projeto foi concluído em 2012 e ligou 13 estados 
indianos com um comprimento aproximado de 5800 km

corredor Ns-eo
O corredor Norte-Sudeste-Leste-Oeste percorre toda 
a extensão do país que liga Srinagar, Kanyakumari, 
Porbandar e Silchar, é um dos maiores projetos em 
andamento da Rodovia Nacional

kanyakumari

mumbai

chennai

porbandar

nagpur

salem

jhansi

kanpur

kolkata

Guwahati

new delhisrinagar
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de transporte como componente. 
Os países do sul e sudeste da Ásia 
respondem por mais de 40% do 
comércio da Índia. A Índia, signatária 
do Acordo de Rede Rodoviária Asiática 
assinado em 2003, abriga mais de 
27.000 km da rede viária planeada. A 
rodovia trilateral IMT (Índia – Mianmar 
– Tailândia) ou o Corredor Econômico 
Leste-Oeste tem 3.200 km de extensão, 
conectando Moreh, Índia (Manipur) a 
Mae Sot, Tailândia, via Mianmar. Com 
menos de 400 km nos seus estágios 
finais de conclusão, a rota deverá 
aumentar o comércio na Área de Livre 
Comércio da ASEAN-Índia, bem como 
com o resto do Sudeste Asiático. A 
Índia e a ASEAN planeiam estender 

esta rota para o Laos, Camboja 
e Vietnam. As estimativas 
sugerem que até 2025, esta 
conectividade gerará EUA $ 
70 bilhões em PIB incremental 
anualmente e 20 milhões em 
emprego agregado incremental.

A dedicação do governo indiano 
ao desenvolvimento de infraestrutura, 
especificamente infraestrutura 
relacionada a estradas, tem sido 
um sucesso retumbante na última 
década. Esta mudança alimentou 
avanços maciços em direção ao 
desenvolvimento da economia da 
Índia, fornecendo soluções robustas 
para gargalos logísticos e tornando as 
viagens mais fáceis e confortáveis para 
o indiano médio.

existe um grande interesse entre os principais 
jogadores dispostos a investir no crescimento 

industrial de seções sob a autoridade de 
desenvolvimento industrial da via rápida Yamuna

Um camião na 
estrada nos 

Himalaias perto 
de Tanglang 

la Pass - uma 
passagem de 

montanha nos 
Himalaias na 
estrada Leh-

Manali

Formado pela Universidade de Columbia 
e pela Escola de Economia de Londres, 
Patanjali Pundit é um historiador, escritor e 
empreendedor.
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ás estrelas
de um nadador paraplégico a um jogador com deficiência auditiva e de um 
corredor de lâmina a um amputado bilateral, que também é um ativista dos 
direitos da deficiência, trazemos quatro histórias de coragem e coragem

disPArANdo em direção

Feito por ishita Goel

Não são as nossas habilidades 
que definem quem 
somos, mas as escolhas 
que fazemos. Quando a 
adversidade atinge a vida 

cotidiana - alguns optam por desistir 
dos seus sonhos, enquanto outros 
encaram os desafios como trampolins 
para alcançar as estrelas e voar mais 
alto. Aprofundamo-nos nas histórias de 
quatro empreendedores que superaram 
as dificuldades que a vida lhes causou, 
estabelecemos exemplos inspiradores nos 
seus respectivos campos e provamos que 
toda deficiência traz um tipo diferente de 
habilidade.

desista, “desistir”
Um veterano de guerra de Kargil, o 
primeiro corredor de lâmina da 
Índia, palestrante motivacional e 
vencedor do Prêmio Nacional - o 
Major DP Singh escreveu uma 
história incrível de coragem e 
determinação. Num dia fatídico 
durante a guerra de Kargil (1999), 

ele caiu no raio de uma bomba que estava 
a explodir. Quando lhe disseram que 
sua perna estava afetada por gangrena e 
precisava de ser amputada, ele viu isso 
como um desafio. “Eu queria ver como as 
pessoas com uma perna vivem. Acredito 
que Deus só testa aqueles que ele sente 
serem fortes e determinados o suficiente 
para não apenas superar o obstáculo, 
mas também sair vitoriosos,” diz o 
major Singh.

Singh levou cerca de 14 anos para 
começar a correr e ele nunca mais 
olhou para trás. Ele completou mais 
de 18 maratonas com sucesso e realiza 
vários seminários motivacionais para 
orientar jovens adultos. De fato, em 2015, 
quando houve um aumento nos casos 
de suicídio entre os estudantes de Kota, 

depois de incentivar vitórias em 
campeonatos estaduais e nacionais, 
shams alam shaikh finalmente chegou 
aos Jogos asiáticos
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O major DP Singh, duran-
te uma das suas rigorosas 

sessões de treinamento, 
está na melhor forma 

possível para maratonas 
competitivas
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Rajastão, Singh esteve ativamente envolvido 
na realização de sessões para orientá-los. 
“Quando corro, sinto o impacto estridente da 
minha lâmina no chão, do quadril à cabeça. 
Eu corro por pura alegria, mas quando eu 
finalmente paro, estou aleijado por todo o 
lado…”. Hoje Singh fala com orgulho sobre 
os seus quatro registros listados no Livro 
de Recordes Limca, incluindo um por ser 
o primeiro corredor de lâmina a correr em 
grandes altitudes. Em março de 2019, ele 
tornou-se o primeiro veterano de acidentes de 
batalha da Índia a saltar de paraquedas, sob o 
treinamento do Exército Indiano.

um desPOrtista de esPÍritO
Enquanto centenas de câmeras rodavam e 
milhares de pessoas de mais de 43 países 

assistiam, Shams Alam Shaikh, um nadador 
paraplégico, abriu caminho para o sucesso ao 
se classificar para os Jogos Asiáticos de 2018, 
em Jacarta.

O cenário é difícil de imaginar quando 
se volta oito anos atrás, quando ele estava 
a recuperar no Centro de Reabilitação 
Paraplégico, em Mumbai. “Em 2010, fui 
detectado com tumor na coluna vertebral, 
que me deixou em cadeira de rodas e pôs fim 
aos meus sonhos de me tornar um campeão 

Shams Alam Shaikh 
exibindo as suas 
medalhas; O nadador 
durante uma 
tentativa de nado 
mais longa de mar 
aberto por indivíduos 
paraplégicos
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internacional de karatê, para o qual tinha 
treinado a maior parte da minha vida.”

“No centro de reabilitação, conheci 
Rajaram Ghag, um índio de habilidades 
diferentes que tinha atravessado o Canal da 
Mancha a nadar sozinho em 1988. “Fiquei 
surpreso que uma pessoa em cadeira de 
rodas pudesse fazê-lo. Isso trouxe um raio de 
esperança no meu coração,” diz ele.

A partir desse dia, começou a jornada de 
treinamento de Shaikh em natação. Depois 
de incentivar vitórias em campeonatos 
estaduais e nacionais, ele finalmente chegou 
aos Jogos Asiáticos. Ele detém o recorde de 
nado mais longo do mar aberto por uma 
pessoa paraplégica. Hoje, Shaikh é uma 
inspiração para muitos, pois viaja pelo mundo 
motivando e capacitando pessoas com 
habilidades diferentes através do desporto.

O saltO de FÉ
Diksha Dagar tinha cerca de seis anos quando 
percebeu que sofria de uma deficiência 
auditiva. Mas a rapariga corajosa não deixou 
o silêncio tornar-se num obstáculo. Em vez 
disso, ela usou-o como uma ferramenta para 
“se concentrar melhor e ficar mais atenta 
visualmente” - uma obrigação para um 
jogador de golfe. Tornando-se a mais jovem 
indiana a vencer o Tour Europeu de Senhoras 
2019, Dagar criou um nicho para si mesma no 
circuito de golfe.

No entanto, nem sempre foi uma vela 
suave. “Sempre gostei de jogar golfe, mas 
ninguém estava pronto para me treinar. 

em 2017, diksha dagar conquistou prata para a Índia nos deaflympics (um 
estilo de olímpiadas para surdos) na turquia. Como amadora, ela também 
ganhou um evento profissional da associação de Golfe Feminino da Índia

Diksha Dagar 
durante uma das 
suas sessões de 
treinos
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lute- e irÁ sObreviver
Numa tarde sufocante em Bikaner, 
Rajastão, Malvika Iyer, de 13 anos, entrou 
na garagem do seu pai a procurar por 
algo que a ajudasse a consertar as suas 
calças rasgadas. Mal sabia ela que um 
depósito de munição tinha explodido 
alguns meses atrás e pedaços de bombas 
estavam espalhados pelo bairro. O objeto 
que ela escolheu foi uma granada que 
explodiu assim que exerceu pressão, 
deixando-a numa amputada bilateral - 
sem as mãos.

Isto foi em 2002. Hoje, Iyer não 
é apenas uma Doutorada e uma 
Premiada Nacional, mas também uma 
palestrante motivacional reconhecida 
internacionalmente e um ativista dos 
direitos da deficiência. Os seus esforços 
foram reconhecidos com o Nari Shakti 
Puraskar, a mais alta honra civil para 
as mulheres pela sua contribuição 
excepcional ao empoderamento das 
mulheres. “Todos os dias acordo, e há um 
novo desafio a minha espera. Um grande 
defensor da moda acessível, Iyer também 
tem sido uma celebridade de rampas, 
provando que os sonhos não se tornam 
realidade através da magia. É preciso 
suor, determinação e trabalho duro para 
alcançar o impossível!

Hoje, iyer não é apenas uma doutorada e uma Premiada Nacional, 
mas também uma palestrante motivacional internacional e um 

ativista dos direitos da deficiência

página em Frente: 
Malvika Iyer a 

receber o prêmio 
Nari Shakti do 

Presidente Ram 
Nath Kovind

esquerda: Malvika 
Iyer durante uma 

sessão de fotos

Ishita Goel é uma jornalista de Nova 
Délhi. Depois de uma breve passagem 
pelo Expresso Indiano, ela tem escrito 
ativamente sobre disciplinas da herança 
Indiana e assuntos atuais

Então, o meu pai decidiu intervir,” diz a 
jovem de 19 anos de Rohtak, Haryana. 
Em 2017, Dagar conquistou uma prata 
para a Índia nos Jogos Olímpicos na 
Turquia. Como amadora, ela também 
ganhou um evento profissional da 
Associação de Golfe Feminino da Índia. 
Após cerca de 60 torneios em mais de 
20 países, ela agora está a se preparar 
para iniciar uma nova jornada nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020.
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a diversidade culinária é um dos tesouros 
da Índia e livros de receitas da comunidade, 
antigos e novos, listando não apenas receitas, 
mas também tradições e rituais. esses 
livros apresentam um cenário simbiótico de 
preservar a singularidade da cultura indiana

Feito por Chitra BalasuBramaniam

cArtAs de 
coziNHAs do

Passado

Na Índia, um famoso ditado 
indiano diz: “Kos-kos par badle 
paani, chaar kos par baani (o 
gosto da água muda todos os 
kos ou a unidade antiga de 

medir distância e o dialeto também). O que se 
deve acrescentar a este ditado é que o sabor 
dos alimentos também varia a cada poucos 
quilômetros. A comida reflete as tradições 
das comunidades; da agricultura e festivais a 
rituais e crenças. Os historiadores da culinária 
temem que alterar estilos de vida, viagens, 
introdução de novas cozinhas e a facilidade de 
disponibilidade de novos tipos de alimentos 
levem essas tradições culinárias da Índia ao 
esquecimento.
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Cozinha

No entanto, há um raio de 
esperança, pois associações 
comunitárias em todo o país 
documentam o conhecimento 
tradicional de receitas, técnicas de 
culinária e vasos em livros de edição 
limitada.

renasCimentO atravÉs das 
Palavras
Essas associações, geralmente datadas 
da era pré-independência da Índia, 
são grupos formados por membros de 
diferentes comunidades para preservar 
as suas tradições e culturas. Eles 
organizam eventos culturais, festivais 
religiosos, festivais gastronômicos e 
realizam reuniões regulares, durante 
as quais os pratos tradicionais estão 

sempre em foco. A herança 
alimentar, assim, é preservada 
e transmitida de uma geração 
para outra. É esse patrimônio 
que se transforma em livros, 
que são impressos em 
número limitado e circulam 
somente entre a comunidade. 

Enquanto alguns livros são realmente 
antigos, tendo se tornado peças de 
patrimônio, outros estão a ser escritos 
no presente.

Os livrOs PreCiOsOs
Um dos livros mais antigos é 
Rasachandrika, publicado pela 

Hoje, o Livro de receitas das Índias orientais é 
considerado incrivelmente valioso, pois há muito pouca 

literatura disponível sobre essa comunidade em Mumbai

Uma preparação deliciosa e picante de 
Ivy gourd, tradicionalmente preparada 
como explicado em Raschandrika, 
um livro de receitas tradicionais do 
Saraswat Mahila Samaj, Mumbai
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Saraswat Mahila Samaj, com sede 
em Mumbai, em 1917. A edição 
original foi em Marathi, que tem 
sido extremamente popular. 
Posteriormente, veio a edição em 
hindi e, finalmente, uma em inglês. 
O livro documenta receitas clássicas 
das cozinhas da comunidade de língua 
Konkani, conhecida por música, teatro, 
literatura e a sua comida intrigante. 
Dizem que esta comunidade segue 
a sua história até as margens do 

Saraswati, um rio mítico do norte 
da Índia e, ao longo dos séculos, os 
membros da comunidade continuaram 
a se movimentarem para o sul.

Outra dessas joias é o Samaithu 
Par, de S Meenakshi Ammal, um guia 
da culinária vegetariana do sul da 
Índia. Publicado pela primeira vez 
em 1951, hoje está disponível em três 
volumes. Originalmente em tâmil, 
o livro ainda está a ser publicado 
pela família do autor em diferentes 
idiomas. O livro lista detalhadamente 
as receitas preparadas nas famílias 
tâmeis brâmanes, mesmo as servidas 
durante os shradh (rituais fúnebres), 
lanches feitos para casamentos, 
oferendas aos deuses para vários 
festivais etc. Priya Ramkumar, nora de 
S Meenakshi Ammal diz: “O talento de 
Meenakshi Ammal para cozinhar fez 
dela um guia informal para todos da 
família. Foi o seu tio quem sugeriu que 
ela compilasse tudo isso e publicasse 
na forma de um livro. Estamos em 
processo de disponibiliza-lo on-line e 
também transformando-o num vídeo 

Uma abordagem 
contemporânea da 

tradicional picles de 
gengibre e tamarindo, 

conforme descrito 
nas páginas do Livro 

de receitas das Índias 
Orientais (canto 
superior direito)
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À direita: Um livro 
de receitas contendo 

receitas autênticas 
e tradicionais de 

Gujarati, intituladas 
Dadimano Varso ou O 

Legado da avó

Também devem ser 
mencionados aqui 
os livros de receitas 
menores, mas igualmente 
importantes, escritos 
pelos clubes femininos de 
várias comunidades. Aqui 
estão alguns:

Sabores de Sind, uma 
apresentação do Capítulo das 
Ssenhoras de Bangalore sob o 
Conselho Sindi da Índia. Além 
de receitas interessantes, 
também oferece 
combinações clássicas de 
menu da cozinha sindi. R

O Livro de Receitas do Clube 
das Senhoras Mangalore é 
uma deliciosa coleção de 
1.000 receitas, oferecendo 
uma variedade de especiarias, 
delícias assadas e favoritos 
de Mangaloreanos, além de 
várias dicas úteis.

A compilação de Zoroastrian 
Stree Mandal da Hyderabad, 
o Livro de Receitas ZSM, traz 
os sabores tradicionais da 
Parsi.

Voz das 
mulheres

para torná-lo mais atraente para 
os jovens.”

Um livro de receitas comunitário 
mais contemporâneo é aquele que 
documenta as tradições de outra 
comunidade de Mumbai, os índios 
orientais. Escrito por Dorothy 
Rodriques, o livro detalha a comida 
e a cultura dos cristãos das Índias 
Orientais. Hoje, o livro é considerado 
incrivelmente valioso, pois há muito 
pouca literatura disponível sobre 
essa comunidade. Cassia Pereira, 
filha do autor, diz: “Em 2005, o meu 
pai Teddie Rodrigues escreveu um 
livro Trace, que conta a história 
dos cristãos nativos de Mumbai, 

conhecidos como índios orientais. 
Em 2008, a minha mãe, Dorothy 
Rodrigues, lançou o seu primeiro livro 
de culinária, Livro de receitas das 
Índias Orientais Salsette-Vasai Parte 
1, seguido em 2012 com o segundo 
volume. Estes livros são um tesouro 
de receitas autênticas das Índias 
Orientais.”

Outra comunidade jainista, os 
Sheherwalis de Bengala, lista as 
suas receitas tradicionais num livro 
intitulado Royal Vegetarian Cuisine 
of Murshidabad. De autoria de Pradip 
Chopra, o livro documenta os sabores 
da culinária dessa comunidade, 
que é uma mistura das suas raízes 
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do Rajastão com influências da 
Bengala e da era britânica. Pradip 
Chopra, presidente da Sociedade 
de Desenvolvimento do Patrimônio 
de Murshidabad, diz: “As receitas da 
comunidade Sheherwali estão entre 
os melhores alimentos vegetarianos 
Jain. Queríamos preservá-los para a 
posteridade.”

Listando não apenas receitas, 
mas também tradições e nuances de 
rituais, esses livros ajudam bastante 
a preservar a singularidade das 
comunidades da Índia e são valiosos 
para historiadores, chefs e autores 

de alimentos. Escritas em linguagem 
simples, principalmente em termos 
coloquiais, essas receitas testadas 
e aprovadas não são menos que 
herança. Num país onde a tradição 
e o patrimônio são difundidos 
oralmente, essas gravações escritas 
catalogarão costumes e tradições 
para o futuro.

topo: O Royal Vega no 
ITC Royal Bengal serve a 

cozinha de Sheherwali 
de Murshibabad, quase 

exatamente como é 
descrita no livro de 
receitas de Pradeep 

Chopra

Chitra Balasubramaniam tem uma paixão 
por pesquisar e escrever sobre alimentos 
menos conhecidos, inéditos e incomuns e a 
sua busca para torná-los populares. Analista 
de patrimônio por profissão, ela escreve sobre 
têxteis, arquitetura e patrimônio.

samaithu Par de s Meenakshi 
ammal, um guia de culinária 

vegetariana do sul da Índia ainda 
está a ser publicado pela família 
do autor em diferentes idiomas
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a arte Pichvai de Nathdwara, rajastão, 
descreve contos gloriosos da vida de Lord 
Krishna e sobreviveu ao longo de séculos 

devido à vibração das suas composições e 
a adaptabilidade dos temas

Feito por Punam Goel

oNde 
reside o

Lorde 
azul

onde mais se pode 
encontrar a perfeita 
harmonia da beleza 
e devoção, exceto 
numa pintura de 

pichvai (pichwai)? A pintura de 
Pichvai, comumente conhecida como 
pichvai, é uma antiga forma de arte 
indiana originária de Nathdwara, uma 
pequena cidade perto de Udaipur, no 
Rajastão. Extremamente complexas 
e sofisticadas, essas pinturas em 
tamanho real foram feitas em tecido 
e retratam histórias da vida do Lorde 
Krishna, que também é conhecido 
como o deus azul. Estas eram 

Um belo exemplo do estilo de pintura Pichvai, 
representando uma visão quase tridimensional do 
palácio, juntamente com representações do Lorde 
Krishna como Shrinathji
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tradicionalmente penduradas atrás do ídolo 
de Srinathji (uma manifestação do lorde aos 
sete anos de idade) no templo com o mesmo 
nome em Nathdwara para realçar a beleza do 
santuário. Visto que a divindade é adorada 
como a forma infantil do Lorde Krishna, ela é 
tratada com o máximo cuidado, e é isso o que 
os pichvais refletem.

Diz Pooja Singhal, fundador da Pichvai 
Tradition & Beyond, uma organização que 
trabalha para o renascimento dessa forma de 
arte clássica: “A tradição em miniatura dos 
pichvais tem uma longa história, com raízes 
no culto religioso vaishnavita medieval do 
século XVI. Uma combinação de pich (costas) 

e wai (penduradas), pichvais desenvolvidos 
como parte de um conjunto maior dos rituais 
elaborados do templo Vallabhacharya (da 
seita Vaishnavite Pushti Marg), combinam 
práticas estéticas com o espiritual através da 
decoração do templo, da ornamentação de 
ídolos e das grandes festividades.”

Quando a tradição da pintura pichvai 
começou, cerca de cinco artistas foram 
autorizados a visitar a sagrada dar-shan (visão) 
de Srinathji por alguns minutos durante o 
tempo do seu dincharya ou ritual diário. Eve-
ry darshan era um ritual elaborado no qual as 
suas roupas eram trocadas pelos seus sevaks 
(devotos assistentes). Estes rituais foram 

esquerda: Belas, 
intrincadas e grandes 
obras de arte de 
Pichwai, retratando o 
Lorde Krishna e o seu 
rebanho de vacas
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Explica Singhal: “Inicialmente, 
os pichvais foram projetados com 
requintados padrões geométricos e 
florais em torno de espaços vazios 
no centro, contra os quais o ídolo 
do templo foi colocado. No entanto, 
ao longo do século passado, os 
têxteis pintados que deixaram o 
santuário assumiram um novo papel 
de arte nas paredes e foram muito 
procurados pelos cognoscentistas 

pela sua estética efervescente 
e gradualmente geraram 
um novo traje entre os 
colecionadores.”

Para além dos pichvais de 
Nathdwara, existem também 
os pichvais de Deccani, que 

exibido em fóruns de prestígio como a bienal 
de Kochi, a Feira de arte da Índia - os pichvais 

continuam a sobreviver e impressionar os 
conhecedores de arte.

À esquerda: Dono da loja com as suas 
exibições de obras de arte de Pichwai, perto do 
templo Shrinathji em Nathdwara

Acima: Uma representação colorida do Lorde 
Krishna como Shrinath ji no templo Vaishnav 
de Shri Nathadwara no Rajastão

capturados lindamente em pinturas 
com foco nos intrincados trajes usados 
por Ele, ricos em cores vivas, cercados 
por bordas escuras e cheios de pura 
decoração em ouro. Logo depois tal 
tornou-se uma forma de arte, que não 
apenas representava o que estava a 
acontecer no templo e servia como 
uma parede decorativa para o ídolo, 
mas também começava a retratar a 
vida do lorde.
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são muito mais raros, principalmente 
os kalamkari. Os pichvais de Deccani 
foram feitos para comerciantes ricos de 
Gujarati, estabelecidos em Hyderabad 
por razões comerciais, que os 
encomendaram para os seus santuários 
pessoais ou para oferecer no templo 
Shrinathji.

Embora essa forma de arte 
tradicional tenha mudado da sua 
associação com a divindade, ela 
inspirou e influenciou o estilo de vida 
contemporâneo. Obras de pichvai 
continuam a enfeitar as paredes - 
conhecedores de arte, aqueles que 
têm afinidade com a arte clássica 
indiana e até a geração mais jovem - 
embora com toques e interpretações 
contemporâneos em termos de cores 
usadas, composição e, às vezes, as 

Ao longo dos anos, houve 
um declínio na forma 
de arte, impulsionada 

pelo duplo impacto da 
redução do patrocínio 

e pela demanda dos 
peregrinos por pinturas 

mais baratas e, portanto, 
de baixa qualidade. É 

quase impossível recriar 
o intrincado design e o 

equilíbrio criativo que é 
uma marca registrada de 

uma autêntica pintura 
de Pich-vai. Outra razão 

é a falta de vontade da 
geração mais jovem de 
artistas de se sujeitar à 
disciplina e ao rigor do 

treinamento necessário 
para se tornar um mestre 

pintor de Pichvai.

Sabia 
que?

no topo: Uma bela 
pintura representando 
o Lorde Krishna a 
tocar holi na Escola 
Nalkdwral pichwai

À esquerda: Os 
‘Presentes divertidos e 
outras cenas de Gopi’, 
uma pintura em pichwai 
de Golconda, na Índia, 
do final do século XVII.
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características de Srinathji. Também 
é possível encontrar formatos mais 
versáteis que se adequam a paredes, 
nichos e cantos de apartamentos mais 
pequenos, tornando esta forma de arte 
mais acessível e relevante para o novo 
comprador.

E não acaba aí. Os estilistas indianos 
também estão incorporando elementos 
e padrões decorativos de pichvais nas 
suas criações. Veja o Rohit Bal, por 
exemplo. Alguns anos atrás, o célebre 
designer colaborou com a casa de 
design Good Earth (Boa Terra) para criar 
uma coleção de conjuntos limitados e 
decoração de interiores, intitulada Husn-
e-Taairaat, que apresentava lótus, pavões 

de cauda longa, frutas, flora e fauna 
- todos produzidos num estilo vintage 
de pintura pichvai. A casa de moda de 
Chennai, WeaveinIndia (Tecer na Índia), 
também possui criações inspiradas nas 
bordas repletas de pérolas e nos motivos 
de jardim de pichvais.

Felizmente, alimentados pelos 
esforços de novos clientes - como 
Singhal, que exibiu pichvais em vários 
fóruns de prestígio, como a Bienal de 
Kochi, a Feira de Arte da Índia e em várias 
exposições em Nova Délhi - os pichvais 
continuam a sobreviver e impressionar 
os conhecedores de arte.

superior (direita para 
a esquerda): Uma 

pintura colorida do 
Lorde Krishna como 

Shrinath ji, com o seu 
rebanho representando 

a hora do crepúsculo 
conhecida como 

‘gaudhuli’;

Outra obra de arte 
vibrante do Nathdwara 

representando um 
rebanho de vacas felizes

Ex-jornalista sênior, Punam Goel é um 
entusiasta da arte com mais de 15 
anos de experiência em documentar, 
pesquisar e escrever sobre consultoria 

artística independente, design de exposições e várias 
formas de arte.
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o 
barco em que 
estávamos parecia 
ter a intenção de 
quebrar um recorde 
de transporte de 

passageiros. Com mais de cem 
pessoas a bordo, além de três dúzias 
de bicicletas e alguns carros, o 
barco atravessou lentamente o rio 
Brahmaputra até uma das maiores 
ilhas fluviais do mundo.

Majuli é um tesouro nacional, 
pois é o núcleo da herança cultural 
de Assam - a tradição neo-vaisnava 
do século XV. Liderado pelo santo 
assamês e reformador sócio-
religioso Srimanta Shankardev e 
o seu discípulo Madhavdeva, este 
movimento religioso desencadeou 

um renascimento cultural e artístico 
com o estabelecimento de xatras 
ou satras (centros monásticos). 
Recebendo terras e patrocínios 
reais dos Ahom Kings, cada satra 
especializou-se em diferentes formas 
artísticas e espirituais de expressão 
para adorar o Senhor Vishnu através 
de músicas, músicas, danças e contos 
do Ramayana e Mahabharata.

A arte tradicional de fazer 
máscaras é praticada aqui desde 
meados do século XVII e continua a 
ser usada em raas leela e bhaona, uma 
forma antiga de teatro assamês.

Krishnakant Bora, um jovem 
aprendiz que estava a aprender 
o ofício de acordo com o antigo 
‘guru shishya parampara’, arrancou 

Com uma área de 350 quilômetros quadrados, a maior ilha fluvial da Índia 
orgulhosamente fica no meio do poderoso rio brahmaputra. a ilha também 
abriga 22 satras (mosteiros hindus e centros de arte), tornando-a um 
centro de atividades culturais e artísticas

de Majuli
Feito por anuraG malliCK e Priya GanaPathy

os mAscArAdores

página em frente: 
Um artesão que 

faz máscaras para 
bhaona (uma 

forma tradicional 
de entretenimento 

com mensagens 
religiosas, 

predominante em 
Assam)
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Acima: Uttar Kamalabari 
Sattra, uma dança 
representando o Senhor 
Krishna a ser feita na Ilha 
Majuli

À esquerda: Um devoto 
a orar à frente de uma 
máscara de Samaguri 
Sattra

entusiasticamente cabeças diferentes 
da borda e vestiu-as para demonstrar 
cada personagem - da ograda de 
cabelos prateados Putna a Bakasura, 
a cegonha gigante e Aghasura, a 
cobra demoníaca. O artista sênior e 
a Sangeet Natak Academy, premiado 
com Hem Chandra Goswami (guruji), 
juntaram-se a nós. Sentado no chão 
com um chaddor assamês de algodão 

(xale) pendurado nos ombros, ele 
esboçou a tradição de fazer máscaras.

A máscara é seca ao sol e pintada 
com corantes naturais como 
hingul (vermelho) e hital (amarelo), 
originários da natureza - madeira, 
folhas, casca e sementes. A cor beguni 
(púrpura) é extraída do brinjal, o 
kamala brilhante (laranja) das laranjas 
e o dhekia (verde) das samambaias. 
Sendo portador da torcha de uma 
herança que sobreviveu por séculos, 
Goswami enfatizou a necessidade de 
preservar esta arte moribunda. Ele 
realiza workshops e cursos em Assam, 
Bengala Ocidental e Odisha.

Atravessando a ilha numa 
moto alugada, testemunhamos 
as festividades em vários satras. 
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A balsa diária, com 
muita carga, com 
residentes e turistas 
que chegam a Nimati 
Ghat da Ilha Majuli, 
depois de atravessar 
o rio Brahmaputra, 
perto de Jorhat

chegando la
Voe para Jorhat e conduza 
14 km até o porto mais 
próximo, Nemati Ghat, de 
onde os barcos dobram para 
Kamalabari (20 km), um 
passeio de uma hora e meia. 
Mini vans locais transportam 
visitantes para Garamur, a 7 
km de distância. É possível 
alugar motos/bicicletas para 
se deslocar. 

Quando ir 
Os meses de inverno de 
outubro a março são a 
melhor época para visitar. 
O Raas Leela, um festival 
de música, dança e teatro é 
realizado na terceira semana 
de novembro em vários 
satras. Festivais agrários 
como Ali-ayé Lígang em 
meados de fevereiro e Porag 
pós-colheita.

onde ficar
La Maison, dirigido por 
Manjit e a sua esposa 
Nayanamani. Cozinha 
aconchegante, como 
kukura-kumharai (cabaço 
de cinzas de galinha), 
hahe-bahe (bambu macio 
de pato) e mula-hule (peixe-
rabanete) era servida na 
cozinha aconchegante.

Arquivo de 
factos

Liderado pelo reformador sócio-religioso assamês srimanta 
shankardev e o seu discípulo Madhavdeva, o movimento religioso em 

Majuli desencadeou um renascimento cultural e artístico
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Abaixo (no sentido 
horário, da esquerda): 

O famoso criador de 
máscaras e artista Hem 

Chandra Goswami a 
preparar máscaras para 

o bhaona; Máscara 
tradicional assamesa 
de bhaona durante o 

Festival de Rongali; 
Artistas a fazer máscaras 

tradicionais de bambu 
durante o Festival de 

Rongali

Em Bhogpur, o mais antigo satra 
sobrevivente da ilha criado por 
Shankardev em 1528, ouvimos borgeet 
(canções devocionais) no naamghar 
(salão de orações) e assistimos a um 
drama emocionante em Garamur 
Satra. Os reis Ahom construíram 
uma longa estrada num aterro alto 
(chamado gar) que terminava nesta 
esquina (mur), daí o nome Garamur. 
Auniati, derivado de auni (trepadeira) e 
ati (lugar das montanhas), foi fundada 
em 1653 pelo rei Ahom Jayadhwaja 

Singh. Sendo um udasin (celibato) 
satra, os meninos eram pintados e 
vestidos como meninas para tocar 
Apsara Nritya (dança das ninfas 
celestes). Houve paalnaam (oração 
devocional), gayan-bayan (canto 
e dança) usando khol e taal e uma 
emocionante versão de Dashavatar 
Nritya pelo decano septuagenário 
da dança de Satriya, Khagendranath 
Lekharu. Shankardev estabeleceu 
o primeiro satra de Majuli no início 
do século XVI na parte ocidental; 

existem três tipos de máscaras - mukha bhaona, que 
cobrem o rosto, o Lotokoi, um pouco maior, e o cho 
gigantesco, composto por uma cabeça e um corpo.
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recebeu o nome de Belguri devido à 
bilva ou bael plantada por ele. Belguri 
hà muito que se perdera devido à 
erosão. Depois de explorar Natun 
Kamalabari e Dakhinpat, retornamos a 
Samaguri durante a noite a tempo de 
um espetáculo visual.

O salão estava cheio de pessoas 
esticando o pescoço enquanto um 
som estridente de pratos e tambores 
anunciava a chegada de Goswami e 
a sua trupe. Num instante, a magia 
começou e as máscaras de Majuli 
ganharam vida, como fizeram há 
séculos antes de nós. As multidões 
carregadas ofegaram quando 
demônios exibiram a sua ira e 
crianças assustadas se aconchegaram 

profundamente no seio das sua mães.
À deriva no nosso barco, 

observamos as águas barrentas 
do Brahmapurta lambendo as suas 
margens. A água ondulante brilhava e 
brilhava - um lembrete da necessidade 
de preservar a sua herança ameaçada.

Após carreiras de mídia em publicidade, rádio, 
cinema e Internet, Anurag Mallick e Priya 
Ganapathy deixaram a vida corporativa 
para se especializar em redação de viagens. 
‘Vagamente Baseadas’ em Bengaluru, a dupla 

itinerante administra a Viagens & Mídia Escaravelho Vermelho, 
personalizando soluções para o turismo.

Acima: Cabanas 
tradicionais de 

palafitas ribeirinhas 
construídas nos 

aterros da ilha Majuli

À direita: Uma mulher 
tribal de Mishing da 
ilha Majuli carrega o 

seu bebê numa tipóia 
nas costas
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À medida que o trekking se torna a atividade preferida para 
escapar da cacofonia da cidade, examinamos algumas das 
razões que estão ajudando a preservar as paisagens imaculadas 
que capturam nossa atenção desde tempos imemoriais.

verde
Feito por VinayaK surya swami

A resPoNsAbilidAde
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enquanto ando pela trilha sinuosa 
e de concreto que leva ao pico 
de Kanamo, no vale de Spiti, 
Himachal Pradesh, não consigo 
deixar de recordar minha jornada 

pela mesma área há cinco anos, quando 
era uma paisagem árida. Hoje, no entanto, 
a cena é diferente. Eu vejo luzes de rua 
solares, escolas de concreto com alunos 
felizes e uma estrutura social robusta, 
algo que quase não existia há apenas uma 
década. Trekkable é uma palavra que pode 
ser associada ao Kanamo Peak, com a 
qual vem fácil acessibilidade. As inúmeras 
trilhas que levam pelas aldeias de Kibber 
e Chicham são freqüentadas tanto pelos 
temperados quanto pelos verdes, que 
geralmente procuram ganhar uma ou duas 
penas, enquanto caminham em altitudes 
tão elevadas. Frequentemente, grandes 
pegadas levam a efeitos adversos na área 
em questão, mas o cenário que vejo diante 
de mim é bastante positivo. Percebo 
trilhas claramente demarcadas, postos de 
aquecimento e uma infra-estrutura social 
estável para turistas e moradores locais, 
para citar alguns. Com cidades repletas de 
atividades e acessibilidade se tornando um 
fator definidor de retiros sazonais, a linha 
tênue entre viajantes ávidos e entusiastas 
de aventura tem- fique embaçado. Ao 
longo dos anos, a preferência dos viajantes 
também mudou. Agora, mais do que 
nunca, eles preferem transcender os 
limites da conveniência e experimentar 
a natureza da melhor forma possível, 

resultando no interesse generalizado de 
fazer caminhadas até o interior.

Mas essa mudança gradual teve 
um preço. À medida que as pessoas se 
afastavam dos caminhos percorridos 
com frequência e gravitavam em direção 
a terras até agora inexploradas, os 
ecossistemas de todo o país sofriam o 
desgaste de lidar com o lixo deixado para 
trás quando grandes grupos começaram 
a seguir trilhas. Ao longo da última 
década, o tráfego em várias trilhas - seja 
nas passagens remotas do Himalaia 
maior, nos fortes preservados ao longo 
dos Ghats ocidentais ou nas colinas 
verdejantes e exuberantes das fronteiras 
do nordeste - cresceu exponencialmente. 
Com o aumento das pegadas e vários 
operadores de trilhas, os danos infligidos 
a alguns dos ecossistemas mais sensíveis 
começaram a criar um buraco. Na 
era atual, é imperativo assumirmos a 
responsabilidade de preservar a beleza 
e a santidade das zonas ecologicamente 
dotadas no coração do interior do 
Himalaia. E poucas agências responsáveis   
surgiram e aceitaram a responsabilidade 
de encontrar um solução para o problema 
da gestão de resíduos nessas áreas. Ao 
longo dos anos, essas organizações 
trabalharam incansavelmente para se 
tornarem catalisadoras de iniciativas 
práticas e comunitárias de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (SWM) em áreas 
rurais, proibição de uso de animais e 
áreas protegidas. Havia um senso geral de 

Nos últimos três anos, quase 50% dos resíduos coletados 
foram desviados dos aterros sanitários através da 

reciclagem e reciclagem

Voluntários da 
WasteWarriors em 

uma linha limpa 
na cachoeira de 

Bhagsu nag na 
caminhada Triund
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Trekking with a 
purpose:

Four innovative 
practices to 
make every 
hike cleaner, 
responsible and 
more sustainable
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parte superior: Um exemplo 
de uma cabana construída com 
tijolos de garrafas

parte inferior: aulas de 
gerenciamento de resíduos 
sendo conduzidas em uma 
escola em Jaubhari, uma das 
aldeias na trilha de Sandakhpu

Trabalhar com os moradores, 
especialmente com as 
mulheres locais em projetos 
de reciclagem, é importante. 
O projeto, que tem como 
objetivo promover o 
desenvolvimento econômico 
e social do município, é um 
dos pilares da construção de 
uma sociedade mais justa 
e solidária, com o objetivo 
de promover o bem-estar 
e a qualidade de vida dos 
cidadãos, através de ações 
que promovam o bem-
estar e a qualidade de vida 
de todos. primeiros anos. 
Workshops sobre o assunto 
foram realizados em mais 
de 30 escolas em diferentes 
locais.

Não apenas os 
Trekkers 

apatia e falta de consciência, o que fez 
muitas mudanças comportamentais 
a necessidade da hora. E qualquer 
plano nessa direção precisava trabalhar 
e ter o apoio de todas as partes 
interessadas para ter sucesso - trekkers, 
organizações de trekking ou turismo, 
aldeias, ONGs e governo. A visão de 
deixar nossas montanhas imaculadas 
em melhor forma foi formalizada na 
forma de uma iniciativa chamada 
Trilhas Verdes. A idéia era integrar a 
responsabilidade em todos os aspectos 
das viagens às zonas ecológicas que 
tinham beleza em abundância, mas 
que não possuíam um método ou 
infraestrutura adequada para lidar com 
a crescente geração de resíduos. 

a estrada menOs 
PerCOrrida
Desde a sua criação, várias iniciativas 
de Waste Warriors evoluíram de várias 
formas. Começando com soluções 
inovadoras para resíduos orgânicos e 
sólidos, esses programas cresceram 
para incluir o conceito de limpar áreas 
inteiras, estabelecendo, unidades 
semanais de limpeza, caixotes de 
lixo e vários pontos de coleta de 

resíduos que simplificam o problema da 
segregação de resíduos. Tomemos, por 
exemplo, os grandes avanços que eles 
deram para alcançar uma política de 
desperdício zero nas famosas cachoeiras 
de Bhagsu, em Dharamsala. Outro passo 
inovador incorporado pela Indiahikes 
foi desviar os resíduos dos aterros que 
levam ao envenenamento crônico de 
recursos, tanto no solo quanto no subsolo. 
Nos últimos três anos, quase 50% dos 
resíduos coletados foram desviados dos 
aterros sanitários através da reciclagem 
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a visão de deixar nossas 
montanhas imaculadas 
em melhor forma foi 
formalizada na forma de 
uma iniciativa chamada 
‘trilhas verdes’.

e reciclagem. Indiahikes, ao longo do 
caminho, adotou a filosofia de Mahatma 
Gandhi: “Tem de ser a mudança que 
deseja ver no mundo”. “Começamos a 
identificar os resíduos que geramos como 
organização e trabalhamos em maneiras 
de reduzi-los. Passamos a redesenhar 
nosso cardápio e também eliminamos 
as embalagens. Nas caminhadas, 
colaboramos com os dhabas e os 
educamos sobre a segregação de resíduos 
e a compostagem de resíduos orgânicos 
na fonte. Nós os ajudamos a reduzir seus 
resíduos regularmente. Muitos deles 
mudaram o cardápio para introduzir 
produtos locais em vez de alimentos 
processados   ”, diz Lakshmi, que lidera 
a iniciativa Green Trails (Treinamento e 
Indução) na Indiahikes.

mObilizaçãO eFiCaz
Os membros da iniciativa estão inovando 
em todas as esferas. Desde o design 
de banheiros ecológicos que operam 
em temperaturas abaixo de zero até o 
gerenciamento e conservação de energia. 
Eles também estão trabalhando para 
reduzir a pegada de carbono dos resíduos 
recicláveis   e não recicláveis   das montanhas 
por meio de sacolas ecológicas, que se 
tornaram uma obrigação em todos os 
grupos liderados pelas caminhadas na 
Índia. E os resultados são visíveis. Nas 
trilhas que levam a Sandakhpu (um 
dos picos mais altos da fronteira Índia-
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Nepal) e Lohajung (o acampamento 
base para a jornada que leva ao lago 
Roopkund), esses métodos simples de 
segregação e reciclagem levaram ao 
que só pode ser possível. denominado 
“eco-restauração maciça”. Desde a sua 
criação, a contagem representa mais 
de 54.000 kg de resíduos que foram 
coletados. O uso de sacolas plásticas 
reduziu significativamente. Os banheiros 
de compostagem a seco garantem que 
o lixo humano não polua as fontes de 
água e também se torne adubo rico 
para o solo ao final de seis meses. As 
políticas para não lavar em qualquer 
lugar próximo às correntes de água 
ajudaram a reduzir o influxo de efluentes 
de lavagem que atingem as principais 
correntes de água.

realizandO a visãO
Quando a Green Trails recebeu atenção, 
os membros fundadores da Indiahikes 
perceberam a necessidade de criar uma 
mudança de perspectiva e pensamento. 
Identificar os imensos benefícios de 
estar ao ar livre e gerenciá-lo de uma 
maneira que causasse menos impacto 
à natureza era de extrema importância. 
Há uma crescente conscientização sobre 
o problema do desperdício nas trilhas 

Sandakphu precisava de um 
sistema completo de gestão de 
resíduos durante todo o ano, 
pois é um destino turístico muito 
procurado. Kaushik Banerjee, 
oficial de desenvolvimento de 
blocos de Bijanbari (Bengala 
Ocidental), adotou a ideia dos 
tijolos de garrafas e usou tijolos 
de garrafas para construir 
paredes, banheiros e bancos para 
sua aldeia. um ano.

O precedente 
Sandakhpu

upcyclinG 
mAGic 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

Over

of waste composted 
every year

20,055 kg

de trekking. A Green Trails conseguiu 
praticar práticas sustentáveis   básicas 
na maioria das rotas de trekking no 
Himalaia. Os meios tradicionais que 
empregam regras e regulamentos 
rigorosos deram lugar à colaboração 
e à auto-regulação. Diálogos que 
discutem maior proteção a eco-zonas 
sensíveis foram iniciados e muitas 
áreas em todo o país estão adotando 
normas especiais que garantem um 
crescimento sustentado e positivo 
para as áreas designadas. No futuro, 
as organizações estão caminhando 
para o desenvolvimento de maneiras 
pelas quais o lixo possa ser tratado com 
eficiência na fonte. Fazer upcycling 
parece uma escolha lógica - simples, 
eficaz e facilmente escalável. A 
IndiaHikes atraiu mulheres das aldeias 
locais para fabricar produtos reciclados 
- garantindo-lhes estabilidade financeira 
no processo - e agora retrata o problema 
dos resíduos como um que pode ser 
facilmente resolvido.

direita: Voluntários pegam 
garrafas plásticas e sacos 

de polietileno deixados 
pelos caminhantes na 

trilha Jaubhari até o pico 
de Sandakphu

Vinayak Surya Swami é uma jornalista 
de Délhi. Ele é formado em engenharia 
mecânica e trabalhou com a Marinha 
da Índia.
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À medida que os ventos inebriantes das 
monções se transformam numa agradável 
brisa de outono, viajamos para diferentes 
partes da Índia e trazemos para si alguns 
dos festivais mais coloridos e icônicos de 
todo o país

um mosAico

colorido

DIA  DA 
INDEPENDêNCIA
Comemorando a independência da 
Índia dos britânicos em 15 de agosto de 
1947, o país celebrou o seu 73º Dia da 
Independência este ano. 

Acima: A polícia de Assam durante um 
ensaio completo para as 
comemorações do Dia da 
Independência em Guwahati, Assam

direita: Alunos de uma escola em 
Ahmedabad durante as comemorações 
do Dia da Independência
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C O R R I D A  D E 
b A R C O  t R O F é U 
N E H R U
As marés serenas de Alappuzha, em 
Kerala, são transformadas num mar 
de humanidade, à medida que 
milhares de pessoas se reúnem para 
assistir ao vallam kali ou às 
tradicionais corridas de barcos de 
cobra realizadas no segundo sábado 
de agosto de cada ano.

Acima: Equipas de barcos de cobra 
competem na corrida de barcos do 
troféu Nehru

direita: Um contra-relógio 
preliminar de uma equipa de barcos-
cobra, participando na regata



 |  71  |

o dahi handi, observado em Maharashtra 
em torno de Janmashtmi, é um 

festival hindu tradicional que celebra o 
nascimento do senhor Krishna

J A N M A S H t M I / 
D A H I  H A N D I 
Baseado na lenda do Senhor Krishna a 
roubar manteiga quando criança, dahi 
handi envolve fazer uma pirâmide humana 
e partir um pote de barro cheio de coalhada 
amarrada a uma altura conveniente.

esquerda: Jovens caem na tentativa de 
formar uma pirâmide humana para quebrar 
o dahi handi, em Mumbai

Abaixo: Crianças vestidas como Govinda 
(outro nome do Senhor Krishna) durante as 
festividades de Janmashtmi em Ajmer
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F E S t I v A L  D A  C O L H E I tA  D E 
L A D A k H
Uma mistura quase perfeita de tradições asiáticas, tibetanas e do norte 
da Índia, os festivais da colheita celebram uma colheita abundante e 
começam com uma procissão colorida que envolve danças, orações e 
concursos tradicionais

Abaixo: Trompetistas durante o festival da colheita de Ladakh no 
mosteiro de Tikse em Ladakh
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R A k S H A 
b A N D H A N
Mulheres amarram rakhi 
nos pulsos do pessoal da 
Força de Segurança das 
Fronteiras (BSF) durante 
uma cerimônia de 
observação do festival de 
raksha bandhan no posto 
de fronteira Índia-Paquistão 
em Wagah, Punjab
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t E E J 
O festival Teej, comemorado por 
mulheres em toda a região norte da 
Índia, é dedicado à Deusa Parvati e da 
sua união com o Senhor Shiva. Em 
algumas partes do país, o festival 
também celebra uma ampla 
temporada de monções

Acima: Artistas folclóricos do 
Rajastão participam numa procissão 
tradicional de Teej em Jaipur, Rajastão

esquerda: Mulheres indianas 
participam nas comemorações do 
festival Teej em Amritsar, Punjab
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F E I R A  D E 
tA R N E tA R
Com base na lenda do swayamvara 
de Draupadi, esta feira é uma 
celebração da dança folclórica étnica 
de Gujarat, música, figurinos e artes, 
centrada em cores, romance e 
música

Acima: Um jovem da comunidade 
Bharward vestido com roupas 
tradicionais

esquerda: Uma característica 
distintiva da feira é o Tarnetar chhatri 
(guarda-chuva) meticulosamente 
decorado com trabalhos em espelho, 
bordados intricados e rendas
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a supermodelo rachel Hunter está 
apaixonada pela Índia, um país que 
a ajudou a conectar-se com o ser 
interior. ela leva-nos numa viagem 
guiada dos seus dois destinos 
espirituais mais favoritos, varana-
si e rishikesh

peregrino
o Progresso de um
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Nascer do sol 
sobre o rio 

sagrado Ganges 
em Varanasi
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esquerda: Rituais para 
Ganga aarti realizados 
por padres no 
Dashashwamedha Ghat

Foi em 2015, quando eu estava a filmar 
a série de televisão Tour de Beleza 
da Rachel Hunter, que cheguei a 
Nova Delhi tarde de noite. Ao sair do 
aeroporto, a minha mente estava cheia 

de excitação; Eu mal podia esperar para explorar 
o desconhecido, mas ainda assim parecia tão 
familiar. Fui ficar num dos hotéis próximos e na 
manhã seguinte voei para Varanasi. Enquanto 
a minha escolha surpreendeu muitos, em 
retrospectiva, eu percebi, foi a melhor decisão 
que eu já poderia ter tomado. É uma cidade 
incrivelmente intensa, mágica e transformadora. 
Uma das cidades mais antigas e sagradas do 
mundo, diz-se que o Lorde Shiva reside aqui. 
Alguns podem achar a cultura vibrante de 
Varanasi um pouco avassaladora, mas é preciso ter 
paciência para entender esta cidade 
antiga. É preciso esperar que a herança 
viva de Varanasi se desfaça, uma 
camada intoxicante de cada vez.

Varanasi, com um calor divino e 
dedicado, é de grande importância 

espiritual, atraindo os fiéis de todo o mundo. Eu 
também vim em procura da fé; para reabastecer 
minha alma e descobrir um modo de vida oposto 
ao que o mundo ocidental segue.

A minha primeira manhã em Varanasi começou 
com o som de cânticos de um templo próximo. O 
céu ainda estava escuro do lado de fora do meu 
quarto de hotel, mas parecia que a cidade já estava 
a acordar, a se preparar para as tarefas diárias 
do Lorde. Enquanto caminhava pela margem 
do rio Ganges, um dos rios mais sagrados da 
Índia, percebi que não era apenas o nascer do sol 
espetacular que tornava a manhã especial. Foram 
as pessoas e a atmosfera piedosa da cidade que 
tornaram a experiência tão especial. 

Quando o sol se ergueu sobre o Ganges, 
ardendo em vermelho, em silhueta nos barcos 

em varanasi, há um templo a cada esquina 
e um em cada beco. É preciso descobrir a 
cidade para sentir sua devoção.



templo do lorde 
vishwanath
O principal templo Shiva de 
Varanasi, Lorde Vishwanath 
Mandir, fica perto do 
Dwashasamedh Ghat e é para 
lá que se pode ir, para uma 
experiência da alma da cidade.

caminhadas matinais
Os becos da cidade do templo 
são um labirinto da vida; com 
lojistas varrendo ruas vazias do 
lado de fora das suas lojas, e uma 
abundância de guirlandas para 
deidades a serem vendidas em 
barracas improvisadas.

comprar sarees
Um saree de Banarasi (agora 
Varanasi) está entre os melhores 
tecidos produzidos na Índia 
devido aos intricados padrões de 
design de ouro e/ou prata que são 
tecidos na seda.

Tem de Fazer
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topo: Uma loja tradicional 
que apresenta instrumentos 
musicais em Varanasi

Abaixo: Vista aérea da 
cidade sagrada de Varanasi 
e do rio Ganges
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balançando, a cidade invocou os primeiros 
rituais de tomar banho e honrar os deuses 
e deusas com orações. O ar estava cheio 
de pessoas orando, cantos do templo e 
o toque de sinos nos templos, que um 
padre explicou, foi feito para despertar os 
deuses. Quando a cidade ganhou vida, 
o rio também. Os devotos ofereciam 
orações ao rio e ao deus do sol, as crianças 
mergulhavam na água fazendo salpicos 
altos e alegres, os entusiastas de ioga 
praticavam asanas nos degraus ao longo 
da margem, enquanto os barqueiros 
preparavam os seus barcos para passeios 
hipnotizados pela manhã. Enquanto eu 
estava sentada num barco, a sua influência 
hipnótica tocou nos meus sentidos, e a 
cidade de Varanasi parecia estar subindo o 
rio, como uma visão e um sonho. 

Mais tarde, me deparei com outro 
ghat, Manikarnika, onde cremações de 
mortos acontecem de acordo com rituais 
hindus. Observei entes queridos honrando 
aqueles que haviam falecido e procuravam 
a salvação. Era como se a vida completasse 

esquerda: O local 
sagrado de Sarnath, 
perto de Varanasi

Abaixo: Um sadhu 
indiano medita em 
um templo perto 
do rio Ganges
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o seu ciclo nesta cidade.
Eventualmente, a exploração de 

Varanasi levou-me ao templo Sankat 
Mochan, dedicado ao Lorde Hanumana. 
Este templo singular, escondido numa rua 
tranquila, é único na sua simplicidade. 
Com a gloriosa Hamumana Chalisa 
(orações) a serem cantada e os macacos, 
favoritos de Deus, vagando livremente 
por todo o complexo, é fascinante apenas 
sentar no chão e ver as pessoas passarem.

Em varanasi, é preciso descobrir a 
cidade para sentir a sua devoção. Lembro-
me de uma noite, quando voltei a Varanasi 
no ano passado, sentei-me aos pés dos 
degraus do templo de Vishwanath, a ouvir 
o canto. Enquanto eu estava sentado lá, o 

canto do ritmo ressoou profundamente, 
senti que tinha renascido! Varanasi dá 
origem a uma nova maneira de pensar, 
permitindo que abra a sua maravilha 
interior, faz uma pessoa ver a vida como 
se fosse através dos olhos de uma criança 
curiosa. Inspire e expire para deixar a 
magia começar.

rishikesh 
Depois de Varanasi, é Rishikesh, a cidade 
de espiritualidade e ioga em Uttarakhand, 
escondida nos Himalaias e essa é a minha 
favorita na Índia. A cidade tem o Ganges 
que flui rapidamente e multidões a 
moverem-se em torno de um magnífico 
aarti (um ritual de lâmpadas mantido pelas 

margens do rio) todas as noites. 
Enquanto em Varanasi, o Ganges 
é uma visão magnífica: poderosa 
e calma, em Rishikesh, desce a 
montanha. Quando a noite cai, 
é transformador observar as 

É transformacional ver as lâmpadas 
cintilantes flutuando no rio, depois de  

aarti desaparecer na noite

Acima: Uma 
vista do icônico 

Ram Jhoola, uma 
ponte suspensa 

em Rishikesh
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ioga em rishikesh 
Há vários lugares onde se pode 

aprender e praticar ioga e 
experimentar alguns dos locais 

mais meditativos de meditação, 
como a caverna Vashishtha, 
onde as lendas dizem que o 
sábio Vashishtha meditava.

velha rishikesh 
A cidade velha de Rishikesh 
é um movimentado centro 

de mercados, com barracas 
vendendo suprimentos de puja. 
Andar por Rishikesh é mágico e 
todas as visões permanecerão 

gravadas na sua mente.

Ganga Aarti
A noite aarti aqui é o meu 

favorito. Passei o pôr do sol 
assistindo o ritual do fogo e as 

pessoas fazem oferendas de 
flores ao rio. É transformacional 

assistir as lâmpadas flutuantes 
que as pessoas flutuam 
desaparecem na noite.
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topo: O autor após a 
noite aarti nos ghats 

perto de Rishikesh

À direita: Entusiastas 
de rafting no Ganges 

em Rishikesh
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Acima: Bela vista 
do templo de Sri 

Triyambakeshwara em 
Rishikesh

Abaixo: Orações 
(aarti) oferecidas com 
lâmpadas de barro ao 

amado rio Ganges

lâmpadas cintilantes flutuando no rio e 
desaparecendo na noite.

O Templo Kunjapuri Devi também 
é uma visão mágica. Contrate um guia 
turístico para experimentar a magia do 
templo com vista para as montanhas ao 
nascer do sol. Cante ou apenas sente-se 
em silêncio enquanto vê o sol nascer 
sobre o Himalaia. O padre abençoa 
os devotos quando o templo abre as 
suas portas.

A cidade é uma amálgama de 
experiências: o lassi com sabor de rosa, 

comida de rua apimentada, o cheiro doce 
de incenso, as conversas agitadas e até as 
vacas do lado de fora das lojas esperando 
por um deleite. Não é nenhum templo 
onde encontro consolo nesta cidade; 
tudo isso faz parte de uma jornada 
espiritual. Não apenas a minha, a grande 
peregrinação da Índia tem sido uma 
parte fundamental de muitas vidas, pelas 
maneiras de simplesmente olhar para 
dentro, para o ego humano cair e deixar 
que se explore a vida plenamente. Há 
um ditado: “Enquanto o resto do mundo 
viajava externamente, a Índia entrou”. 
Esta é a promessa da Índia para a alma; 
uma promessa que está a ser cumprida 
há séculos. Abrace o país e a Índia 
sempre o amará.

Rachel Hunter é uma supermodelo internacional 
de Auckland, Nova Zelândia, que começou a sua 
carreira de sucesso aos dezessete anos. Ela acaba de 
lançar um livro de sucesso narrando a sua incrível 
experiência enquanto filmava o seu programa ‘Tour 

de Beleza da Rachel Hunter’. Rachel estudou formalmente as antigas 
práticas de ioga no sopé dos Himalaias.
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o cinema hindi percorreu uma grande distância 
desde 1913, quando dadasaheb Phalke fez o 
primeiro filme mudo raja Harischandra. Com 
demanda e apreciação globais, os filmes de 
bollywood estão agora em alta em todo o mundo

Feito por aarti KaPur sinGh

era 2006. Fiquei a pensar no 
grande Bazar das Especiarias 
em Istambul. Parecia um 
lar - as fragrâncias familiares 
de canela, cominho, louro e 

uma série de outras especiarias. Mas 
o que o tornou ainda melhor foi um 
comerciante local a cantar “Awaara 
hoon” enquanto ele chamava-me à 
sua barraca! Eu tinha ouvido falar da 
música do filme de Raj Kapoor, que 
tinha estrelado na URSS. Num boate 
em Varsóvia, tentei combinar os 
passos com os meus amigos poloneses 
quando eles se aproximaram de 
Tere bina kick mujhe milti nahi e 
falharam miseravelmente! Não é um 
exagero. As músicas de Bollywood são 

A estrela de cinema 
de ação Jackie Chan 
(R) e o ator indiano 
de Bollywood Sonu 

Sood participam num 
evento promocional 

em Mumbai

bollywood

além das 
Fronteiras
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cantadas de Malásia a Marrocos, os 
seus filmes são alugados em Kuala 
Lumpur e Quênia e as suas estreias 
são celebradas da China à Colômbia 
e lançadas em cera no Madame 
Tussauds.

COnexãO emOCiOnal
Uma editora de origem indo-alemã 
baseada na Colônia, Nasim Khan 

reconheceu a crescente demanda 
por informações relacionadas ao 
cinema hindi e a todas as coisas de 
Bollywood. Em 2006, ela lançou uma 
elegante revista de Bollywood em 
alemão chamada Ishq.

Nasim Khan, que também faz 
parceria com uma empresa de 
distribuição de Bollywood, disse que 
foi um sucesso surpresa. “Mais de 
dois milhões de pessoas assistiram.” 
O filme teve um enorme impacto 
nas mulheres alemãs. Ele resumiu 
bastante bem: “Bollywood está 
realmente a preencher uma lacuna 
que existe na sociedade ocidental há 
30-40 anos. Faltava amor apaixonado, 
romance, em Hollywood. É forte na 
tecnologia, mas muitos sentimentos 
foram embora. Eles estão a procurar 
esses momentos. Bollywood está a 
preencher essas lacunas.”

no topo: A atriz de 
Bollywood Priyanka Chopra 

e a atriz americana Abigail 
Spencer chegam para a 

cerimônia de casamento do 
príncipe Harry, duque de 

Sussex, em Windsor; Abaixo: 
O ator, produtor e diretor de 

Bollywood Randhir Kapoor 
posa no tapete vermelho 
com o Júri do 38º Festival 

Internacional de Cinema de 
Moscovo em Moscovo
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a Índia abriu-se Para O mundO. estamOs a Filmar 
em mais lOCais estrangeirOs agOra. tambÉm 
estamOs a usar talentOs estrangeirOs. É POr 
issO que nOssO aPelO É mais glObal agOra.

imtiaz Ali
Diretor do filme

FazendO sentidO Para O 
negóCiO
Ao longo dos anos, Bollywood surgiu 
com a sua própria identidade distinta 
na indústria cinematográfica global. 
Bollywood é líder global na produção 
de filmes, com impressionantes 
27.000 filmes apresentados e milhares 
de curtas-metragens.

Historicamente, a indústria 
cinematográfica na Índia cresceu a 
uma taxa de crescimento superior 
a 10%. No futuro, a indústria deve 
crescer 11,5% de ano a ano, atingindo 
a realização bruta total de INR 238 
bilhões (US $ 3,7 bilhões) até 2020.

“O mercado externo ainda não é 
um curso completo de receita para o 
cinema indiano, mas certamente está 
a caminho. O público, distribuidores 
e expositores estão mais receptivos 
ao conteúdo indiano agora do que no 
passado. O conteúdo indiano está a 
transcender para além do público da 
diáspora nos mercados estrangeiros,” 
opina Aamir Khan, que atuou em 
Dangal, que fez Bollywood perceber o 
seu potencial na China.

reCOnheCimentO glObal
A festa para Bollywood está apenas 
a começar. Não se trata apenas das 
nossas divas a espalharem-se pelo 

no topo: O ator Wang Baoqiang participa 
num evento dos mídia para o seu filme 

Buddies in India (Amigos na Índia),

Abaixo: O ator de Bollywood Aamir Khan (R) 
encontra-se com estudantes da Sulukule Art 
Academy (Academia de Arte de Sulukule), no 

distrito de Fatih, em Istambul, Turquia
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Inspiration from 
Bollywood

no topo: Artistas indianos realizam um Musical de Bollywood, Taj 
Express no Centro de Artes Cênicas de Zorlu, em Istambul, Turquia; 

Abaixo (à esquerda): O ator de Bollywood Shahid Kapoor (C) 
apresenta-se no palco durante um festival no Estádio MetLife, em 
Nova Jersey; (direita) A cantora Shreya Ghoshal apresenta-se no 
palco do Saão Royal Albert em Londres, Inglaterra

•	 Hitch (2005) 
chhoti si baat (1975)

•	 Pearl Harbour (2001)  
sangam (1964)

•	 leap year (2010) 
Jab we met (2007)

•	 Fear (1996) 
darr (1993)

•	 A common man 
(2013) 
A wednesday (2008)

•	 delivery man (2013) 
Vicky donor (2012)

•	 the dirty dozen 
(1967) was hugely 
inspired by do 
Ankhen barah 
Haath (1957)

•	 Kill bill Volume. 1 
(2003) 
Abhay (2001)

Faltava amor apaixonado, romance, em Hollywood. É forte na tecnologia, 
mas muitos sentimentos foram embora. as pessoas querem chorar, 
querem rir neste mundo. bollywood está a preencher essas lacunas.
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tapete vermelho de Cannes, mas 
também os nossos filmes a serem 
celebrados em várias outras festas 
mundiais do cinema. Entre aqueles 
que descobriram o potencial da Índia 
há alguns anos, temos que dizer Jai Ho 
ao diretor de Hollywood Danny Boyle. 
Com um elenco composto por grandes 
nomes de Bollywood e Hollywood, o 
diretor vencedor do Oscar não apenas 
filmou na Índia, mas também realizou 
uma estreia em Mumbai, onde a sua 
história foi baseada. De casas de 
produção que colaboram com jogadores 
internacionais a vários diretores que 
procuram inspiração em Bollywood 
- Bollywood tornou-se magnético! 
Christien Tinsley (que trabalhou em 
filmes como Catwoman (Mulher-Gata) 
e Dominique Till, da fama de O Senhor 

dos Anéis, vieram com as suas malas e 
os seus kits de maquiagem há alguns 
anos, quando transformaram Amitabh 
Bachchan em Auro todos os dias para 
Paa.

Talvez seja a verve, a energia e a 
identidade completamente diferente 
dos filmes de Bollywood que parece que 
os filmes de Hollywood estão a seguir 
o exemplo. A indústria cinematográfica 
indiana deixou a sua marca em nível 
internacional e está a alcançar novos 
patamares com o tempo.

Aarti é um escritor independente com quase 
duas décadas de experiência em várias 
mídias. Depois de obter um doutorado em 
estudos de cinema, ela agora entrega-se à sua 

paixão por descobrir o mundo. Ela escreve sobre comida, luxo, 
filmes, viagens, bem-estar e celebridades.

no canto superior 
esquerdo: Vaani 

Kapoor e Ranveer 
Singh assistem a uma 

chamada de foto para o 
seu filme em Londres, 

Reino Unido; 

no canto superior 
direito: O cinegrafista 
Mike Scott filma uma 

cena para a quarta 
parte da série de 

filmes Hate Story na 
Millennium Bridge, em 

Londres, Inglaterra

sinergias estãO a COmbinar-se, as POssibilidades sãO 
imensas. a Índia tem a segunda maiOr POPulaçãO dO mundO. 
O Cinema indianO e bOllyWOOd têm um imPaCtO glObal.

Anil kapoor
Ator de bollywood
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M E N T E ,  C O R P O  E 
M ú S I C A

•	 Em 2004, um Prêmio Grammy de melhor 
música tradicional do mundo foi apresentado 
aos monges indianos do Palpung Sherab Ling 
Monastery (Himachal Pradesh) pelo seu 
álbum, Sacred Tibetan Chant  

•	 MS Subbulakshmi foi a primeira Indiana a se 
apresentar nas Nações Unidas em 23 de 
outubro de 1974. Ela foi a primeira música 
indiana a receber o prêmio Ramon 
Magsaysay, o Padma Bhushan e o Padma 
Vibhushan (1954 e 1975).  

•	 AR Rahman tornou-se o primeiro Indiano a 
ganhar um Prêmio Grammy individual e é 
creditado com uma vitória no Oscar e no 
Grammy. 

PROCURA POR CONHECIMENtO
O primeiro empreendimento espacial indiano, na verdade, 

alimentou o bem sucedido programa espacial do país. Em 21 de 
novembro de 1962, a Índia lançou um foguete Nike-Apache para 
sondar regiões atmosféricas superiores e pesquisas espaciais da 

Estação de Lançamento de Foguetes Equatoriais Thumba em 
Kerala. Esse empreendimento foi o início de uma longa jornada que 

também marcou o início da Organização Indiana de Pesquisa 
Espacial (ISRO) em 1969. Apropriadamente, a Igreja de Santa Maria 

Madalena em Thumba também abriga um museu espacial.

I M P R E S S õ E S 
IN D I A N A S

Conheça o seu país um pouco mais com 
esses fatos interessantes

A Índia também é creditada com a maior produção de 
manga do mundo. O amor pelo ‘Rei das Frutas’ também é 

comemorado no festival anual International Mango. A 
produção de manga da Índia é impressionante em 40% do 
total de mangas produzidas em todo o mundo. As mangas 

do país também são utilizadas para uma variedade de 
usos, como picles, um pó de especiarias frutado chamado 
aamchur e uma variedade de molhos e bebidas picantes!

Com mais de 53 milhões de 
toneladas, a Índia é o maior 
produtor de leite do mundo. Os 
estados indianos de Rajasthan, 
Uttar Pradesh, Gujarat e 
Maharashtra estão entre os 
líderes na produção de leite.

t R A b A L H O  D U R O O chá é uma das bebidas mais apreciadas no 
país. No entanto, a chávena fumegante de 
masala chai não vem sem muita 
pesquisa; A Índia também abriga a 
maior e mais antiga estação de 
pesquisa de chá. Criada em 
1911, a Estação Experimental 
de tocklai, em Jorhat, Assam 
contribui para o 
desenvolvimento da 
indústria de chá da Índia.
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