
 

  A cidade dos templos! 

Khajuraho, uma pequena cidade no estado de Madhya Pradesh, 
no meio das planícies do centro da Índia, é um popular destino 
turístico, graças à presença do maior grupo de templos Hindus 
medievais, famosos pelas suas esculturas eróticas. A cidade foi 
capital religiosa da dinastia Hindu Rajput dos Chandelas, segui-
dores do culto tântrico, que controlou esta parte da Índia entre 
os séculos X e XII. 
O conjunto de templos exóticos, classificado pela UNESCO como 
Património Mundial, foi construído ao longo de um século, entre 
o ano 950 e o ano 1050. Na época áurea da cidade, contavam-se 
mais de 85 templos, dos quais apenas 22 se encontram em estado 
razoável de conservação, espalhados numa área de cerca de 
21 km². São um exemplo da ligação entre a religião e o erotismo, 
sendo excelentes exemplos do estilo arquitectónico dos templos 
hindus da Índia que ganharam popularidade devido à representa-
ção sensual e erótica ligada ao Kamasutra, que retrata de forma 
graciosa cenas de muitos aspectos da forma de vida tradicional 
durante a época medieval naquela região.  

Grupo de templos ocidental 

O grupo de templos ocidental, no centro da cidade, é o mais 
importante e famoso e nele destacam-se vários templos. 
O templo Kandariya Mahadeva, dedicado a Shiva, com uma altu-
ra de 30 metros, é o maior e mais impressionante de todos com  
as suas 800 estátuas de deuses e deusas, gandharvas e apsarás.  
O templo Lakshmana, de visita obrigatória, ostenta frisos com 
cenas das batalhas e poses eróticas, retratando ambos os lados da 
vida dos guerreiros Chandela. As oito figuras representadas e 
cada coluna pretendem representar cada uma das oito seitas do 
culto tântrico. O garba griha deste templo tem um ídolo com três 
cabeças das encarnações de Vishnu, Narasimha e Vahara.  
O templo Vahara tem uma imagem com quase 3 metros de altura 
de Vahara, a encarnação de Vishnu como javali. 
O templo Chitragupta é dedicado ao deus sol. Contém muitas 
cenas da vida extravagante dos Chandelas. 
O templo Devi Jagdamba, tem uma bela imagem de Parvati, deu-
sa do poder e da beleza e esposa de Shiva. É o templo mais eróti-
co de todos. 
Os templos de Vishvanath e Nandi celebram o casamento de Shi-
va e Parvati e chamam à atenção pelas provocatórias imagens 
femininas. 
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Grupo de templos oriental! 

O grupo de templos oriental tem templos jainistas e hindus. O mais 

impressionante é o templo jainista Parsvanath, com as suas escul-

turas exóticas retratando de forma muito sensível o quotidiano. Na 

sua vizinhança fica o templo Shantinath, dedicado a Adinath, o 

primeiro Tirthankara, muito visitado pelos Jainistas Digambara, 

cujos monges vivem nús, porque não possuem quaisquer bens 

materiais, incluindo roupa. 

Os templos Vamana e Javari são também notáveis e merecem uma 

visita. 

Curiosidade: Nenhum dos templos de Khajuraho contem temas 

relacionados com a sexualidade nas suas áreas interiores, estando 

a representação erótica presente apenas em cerca de dez por cen-

to das esculturas das paredes exteriores de alguns templos. 
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Nas redondezas! 

Visitar o Parque Nacional de Panna, santuário para tigres e que 

possui grande diversidade da fauna da região, permitindo fazer um 

safari. A cidade de Panna também é conhecida pelos seus templos, 

onde se destaca o Mahamati Prannathji. As quedas de água de 

Pandav Falls são também uma das atracções da região, juntamente 

com alguns fortes como os de Ajaygarh e Bandhavgarh. 
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Hóteis! 

Hotéis recomendados (classificação da LPTI):  

The Lalit Temple View Khajuraho - 5* - o melhor hotel da cidade 

Hotel Taj Chandela- 4* 

Radisson Jass Hotel - 4* 

Ramada Khajuraho Hotel - Superior 3* 

Hotel Clarks Khajuraho - 3*  

Informações Úteis: 
Clima : Khajuraho tem um clima de monção tropical com distintas épocas seca e de chuvas. A época da chuvas é durante 
os meses de Julho a Setembro. A melhor altura para visitar é de Outubro a Março. 

As temperaturas médias são as seguintes (máxima diurna/mínima diurna): 

 

Como chegar a Khajuraho: Via aérea via Delhi ou quando incluído em circuito que permite visitar Agra, Orccha e Khajura-
ho, faz-se Delhi-Agra de carro, Agra-Jhansi de comboio e Jhansi-Orccha-Khajuraho de carro.  

Vistos: O visto necessário para entrar na Índia tem de ser tratado na embaixada da Índia em Lisboa. Convém iniciar os 
procedimentos com pelo menos um mês de antecedência. 

Moeda: A moeda da Índia é a Rupia. O Euro, de modo geral, também é aceite. Existem muitas caixas automáticas para 
proceder a levantamentos. 

Corrente eléctrica: Deverá ter-se em atenção que a corrente eléctrica é 230-240 V 50Hz, serve para os equipamentos 
portugueses, mas podem ser necessários adaptadores.  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
24/8 28/11 34/16 40/22 43/27 40/28 34/26 32/25 33/24 34/19 30/13 26/9 

TEMPLO PARSVANATH 


