
130.° Aniversário da Associação de Beneficência Tung Sin Tong 
 

Objectivo da Criação 
A Associação de Beneficência Tung Sin Tong foi fundada em 1892, período em 

que grupos de comerciantes chineses de e fora de Macau pretendiam unir esforços para 
ajudar os membros mais carenciados da comunidade chinesa do território, iniciativa 
que obteve o apoio de 2494 benfeitores de Macau e de outras regiões. De entre os 407 
“vogais fundadores”, foram escolhidos 46 para apresentar ao Governo o pedido de 
registo oficial da Tung Sin Tong, a qual tinha como lema “Unidos para ajudar o mundo, 
generosos para receber pessoas” e a finalidade de servir os mais pobres e necessitados 
daquela comunidade.  
 
Assistência Social 

O serviço de assistência social da Tung Sin Tong é prestado há 130 anos, 
abrangendo a distribuição gratuita de alimentos e vestuário, o auxílio em caso de 
desastres naturais, cuidados a crianças, a disponibilização de féretros e o apoio em 
funerais. A partir de 2014, da tradicional distribuição de produtos alimentares aos 
portadores do “Cartão de Levantamento de Produtos”, passou-se para a distribuição de 
“Cupões de Troca de Produtos”, de modo a permitir aos respectivos beneficiários trocar 
e comprar arroz e produtos de primeira necessidade nos supermercados aderentes. Nos 
festivais tradicionais, são também distribuídos cupões para troca por prendas. Através 
da Fundação Ho Kam Yung, a Tung Sin Tong também apoia pessoas e instituições que 
prestam assistência urgente a quem sofre acidentes e dificuldades inesperadas. 

 
Serviços Médicos 

Logo após a sua fundação, a Tung Sin Tong iniciou a prestação de serviços 
médicos de medicina chinesa, com consultas e medicamentos gratuitos, e, desde então, 
tem vindo a aumentar as áreas de especialidade e os locais de atendimento. Em 2018, 
além da Península de Macau, os serviços médicos da Tung Sin Tong passaram também 
a ser disponibilizados na Ilha da Taipa, com duas clínicas e uma farmácia de medicina 
chinesa. Para maior conveniência dos utentes, uma das clínicas e a farmácia da Ilha da 
Taipa foram transferidas para melhores instalações, na mesma zona, as quais entraram 
em funcionamento em Junho de 2022. Presentemente, a Tung Sin Tong tem, no total, 
cinco clínicas e duas farmácias, cobrindo as áreas de medicina interna, ortopedia (Tit-
ta), acupunctura e fisioterapia, de medicina chinesa, clínica geral, de medicina ocidental, 
e medicina dentária. 

 
Educação Gratuita 

A Tung Sin Tong criou a Escola Tung Sin Tong em 1924. Na sua fase inicial, 
destinava-se aos mais carenciados e adoptou um modelo de escola privada de estilo 
antigo chinês, tendo 60 alunos do sexo masculino. Nos anos 1990, a Tung Sin Tong já 
havia constituído um sistema de ensino gratuito composto por creches e escolas 
primárias, secundárias e de educação para adultos, tendo lançado diversas medidas para 
apoiar os alunos e os formados na sua aprendizagem, de modo a promover o seu sucesso 
no futuro.  

 
Cuidados Gratuitos à Infância 

A Tung Sin Tong abriu a sua primeira creche em 1976, na zona de Toi San, com 
capacidade para 100 crianças, tendo como objectivo apoiar os casais sem condições 
para cuidar dos seus filhos, por ambos os membros trabalharem. No período entre 1979 



e 2013, foram criadas mais 4 creches, espalhadas por diferentes zonas da Península de 
Macau, que disponibilizaram cerca de 1000 vagas. 

 
Cuidados aos Idosos 

No ano de 2012, numa das clínicas de medicina chinesa da Tung Sin Tong, foi 
criada a Secção de Acupunctura e Fisioterapia para Idosos, destinada às pessoas deste 
grupo etário. Em 2013, foi criado o primeiro Centro de Actividades para Idosos, no 
edifício Memorial Chui Tak Kei (antigo Presidente da Associação), e, em Fevereiro de 
2022, foi inaugurado mais um Centro de Actividades para Idosos, no Bairro San Kio, 
proporcionando diversas actividades aos utentes. 

 
Dia de Agradecimento 

Desde 2019, a Tung Sin Tong organiza, anualmente, o “Dia de Agradecimento”, 
para apresentar aos diferentes sectores da sociedade que apoiam as actividades da 
associação os resultados alcançados na recolha de fundos. Neste evento, também são 
abertas ao público as instalações da Tung Sin Tong, para que os visitantes possam 
conhecer melhor os mais recentes desenvolvimentos da instituição através de 
espectáculos, visitas guiadas, exposições e jogos de tendas. 

 
Futuro 

A Tung Sin Tong irá continuar a inovar para acompanhar a evolução da sociedade 
e lançar medidas adequadas às novas circunstâncias, para melhor responder às 
necessidades da sociedade e da população, realçando, através das suas actividades, a 
cultura e a tradição chinesas na área da solidariedade social. 
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