
 
 

AJUDE AS CRIANÇAS DO SIDDHARTHA 
 

 
 
 
 
O Projeto Siddhartha precisa do seu apoio! 
 
Há mais de 40 anos que o projeto Siddhartha se dedica a acolher e proteger crianças 
carenciadas da região dos Himalaias, participando em inúmeros projetos humanitários, 
na Índia, Sikkim, Nepal e Butão.  
 
Neste momento as intervenções mais urgentes são para o Mosteiro de Kangyur 
Rinpoche em Darjeeling e para a Escola Tenzin Gyatso, em Jaigon. 
 
No Mosteiro de Kangyur Rinpoche, as necessidades imediatas são a restauração de 
diversas instalações e o acesso à água, que tem sido particularmente difícil. Finalizar a 
construção da Escola Tenzin Gyatso, incluindo uma secção dedicada exclusivamente a 
raparigas, faz parte também do objetivo desta campanha.  
 
 



 
Em nome de todas estas crianças agradecemos o seu apoio e cuidado! 

 
 

 
 

 
Mosteiro de Kangyur Rinpoche  
Darjeeling, Índia 
 
O mosteiro de Kangyur Rinpoche (Kangyur Rinpoche Trust) alberga atualmente 100 
crianças e jovens adultos, providenciando tudo o que necessitam: educação, 
alojamento, alimentação, vestuário e cuidados médicos. As turmas, que vão da pré-
primária até ao 9º ano, recebem crianças oriundas das regiões mais pobres e remotas da 
zona.  

 



Neste momento, estamos a começar a construir novos espaços sanitários, dormitórios, 
lavandarias e a renovar alguns dos edifícios afetados pelo terremoto de 2016, 
nomeadamente, dormitórios, instalações elétricas, reservas de água, infraestruturas de 
segurança, salas de aula, templo, etc. 
 

 
 
 
Escola S.S. o XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso  
Jaigon, Índia 
 
Esta escola, localizada na fronteira entre o Butão e a Índia, vai iniciar as suas atividades 
muito brevemente, permitindo o acesso à educação a mais de 300 crianças carenciadas.  
Ao longo dos dois últimos anos o projeto Siddhartha tem apoiado a sua construção e a 
escola encontra-se agora em fase de acabamentos.  
 

 



Temos o grande desejo de que esta escola venha a incluir, futuramente, uma secção 
destinada exclusivamente à educação para raparigas. Isto é muito importante porque, 
infelizmente, nestas áreas remotas, as raparigas ainda não têm oportunidades iguais aos 
rapazes.  

 
 

Sobre nós - Siddhartha 
 
O Siddhartha nasceu com Kyabje Kangyur Rinpoche, um dos mais conceituados 
mestres tibetanos do século XX. No início da década de sessenta, Kangyur Rinpoche 
instalou-se com a sua família em Darjeeling, na Índia, e aí fundou um pequeno 
mosteiro. A sua intenção era acolher os numerosos órfãos da comunidade tibetana 
exilada, pois muitos tibetanos, quando chegavam à Índia, deparavam-se com condições 
de vida extremamente difíceis. 

 

 
 
 
Kangyur Rinpoche preservou de forma incansável os quatro pilares da sua atividade 
compassiva: protegendo as crianças abandonadas ou que necessitavam de cuidados, 
providenciando ajuda médica e apoio aos doentes e aos que necessitavam de ajuda 
material, tratando dos idosos e deficientes e ajudando os viajantes que chegavam de 
terras distantes.  
 



 
 
 
Após o seu falecimento, em 1975, os seus filhos - Tulku Pema Wangyal Rinpoche, 
Jigme Khyentse Rinpoche e Rangdrol Rinpoche - têm dado continuidade à visão de 
seu pai através de diversos projetos, nomeadamente através do Siddhartha. 
 

 


