
ÍNDIA 

(em hindi: , Bhārat Gaṇarājya) 

Capital: Nova Deli 

Língua oficial: Hindi, inglês e mais 21 línguas nacionais. 

“Onde o Amor reina, o impossível pode ser alcançado” 

 (provérbio Indiano) 

 

JAPÃO 

(em japonês 日本国 - Nippon-koku ou Nihon koku) 

Capital: Tóquio 

Língua oficial: Japonês 

“Aquele que viaja por amor descobre que mil milhas não são mais que 

uma” 

 (provérbio Japonês) 

 

TIBET  

(em tibetano: = ) 

Capital: Lassa 

Língua oficial: Tibetano 

“Aprendi que as pessoas podem perdoar o que disseste, podem perdoar o 

que fizeste, mas nunca esquecerão o modo como os fizeste sentir.” 

 (provérbio Tibetano) 

 

 

 

 



TAILÂNDIA 

(em tailandês: ) 

Capital: Banguecoque 

Língua oficial: Tailandês 

“É do sofrimento que se obtém a conquista.” 

 (provérbio Tailandês) 

 

CAMBOJA 

(em khmer                                        ) 

Capital: Phnom Penh 

Língua oficial: Khmer 

“Quando extremamente faminto, tudo é saboroso; Quando 

extremamente apaixonado, tudo é bom.” 

 (provérbio Cambojano) 

 

TIMOR-LESTE 

(em Tetum: rai-Timor) 

Capital: Díli 

Língua oficial: Português e Tétum 

“Uma longa disputa pode ser esquecida por um amor e longos tempos de 

bonança podem ser esquecidos por uma desgraça “ 

 (provérbio Timorense) 

 

SRI LANKA 

(em sânscrito - “ilha resplandecente”) 

Capital: Kotte 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cambodia5-trans.png


Língua oficial: cingalês e tâmil 

“ Tudo aquilo que amares serás seu senhor. Tudo aquilo que odiares será 

seu escravo.” 

 (provérbio do Sri Lanka) 

 

NEPAL 

(em nepalês: ) 

Capital: Kathmandu 

Língua oficial: Nepalês 

“Talvez o Amor seja o processo de eu te guiar gentilmente de volta para ti 

mesmo.” 

 (provérbio Nepalês) 

 

MALÁSIA 

(em Malaio: ا يزي  ( مال

Capital: Kuala Lumpur 

Língua oficial: Malaio e inglês 

“Aquele que não sabe dançar culpa a escabrosidade do chão.” 

 (provérbio Maliano) 

 

LAOS 

(em Laociano:   - República Democrática 

Popular do Laos) 

Capital: Vientiane 

Língua oficial: Laociano 



“O Amor é cego e a Amizade fecha os olhos.” 

 (provérbio de Laos) 

 

BRUNEI 

(em Malaio: ي رن سالم ب  ( دار

Capital: Bandar Seri Begawan 

Língua oficial: Malaio e inglês 

“Onde quer que haja Amor, não existe escuridão.” 

 (provérbio de Brunei) 

 

CHINA 

(em Chinês Tradicional: 中國) 

Capital: Pequim 

Língua oficial: Chinês Mandarim 

“Ame-me quando eu não merecer, porque é nesse momento que eu mais 

preciso.” 

(provérbio Chinês) 

 


