
SANTA CASA DA MISERICORDIA

慈 善 團 體
Organizações de Beneficência

Charitable Organisations

Uma Passeata 
Pelas Ruas de Macau

昔日澳門的政府福利制度仍未完善，貧苦民眾只能依靠民間社
團來自力救濟，仁慈堂、同善堂、鏡湖醫院早已成為家傳戶曉的慈
善團體，曾幫助過無數的貧民百姓，藉着此路線可以一窺歷史上社
會公共救濟團體的變遷，一同感受慈善事業的偉大。

Nos tempos antigos, o sistema de assistência social em Macau 
ainda não estava bem estruturado. Nesses tempos, as gentes pobres 
apenas podiam socorrer-se de organizações de beneficência não-gov-
ernamentais para prover à sua subsistência. A Santa Casa da Mi-
sericórdia, a Associação de Beneficência Tung Sin Tong e o Hospital 
Kiang Wu ficaram assim bem conhecidas como as únicas organi-
zações de caridade que ajudavam realmente os pobres. Neste itin-
erário levamos os nossos visitantes a conhecer os antecedentes e 
evolução histórica das associações de beneficência para dar assim o 
verdadeiro valor à importância da sua acção filantrópica.

In the history of Macao, when the government did not have a 
comprehensive welfare system, the poverty-stricken multitude could 
only turn to local organisations for help to remain self-sufficient. 
Having provided supports to numerous underprivileged people, the 
Holy House of Mercy, Macau Tung Sin Tong Charitable Society and 
Kiang Wu Hospital have long been well-known charitable organisa-
tions to the local community. This route takes visitors to learn about 
the historic transition of the charitable organisations and to appreci-
ate their great philanthropic significance.

聖味基墳場
及教堂

Cemitério São
Miguel Arcanjo

昔日在沙梨頭海邊街還有仁濟社這個互益型的慈
善組織，其主要業務是資助殯葬帛金，坊眾稱其為“善
終會”。

A Sociedade de Beneficência Ian Chai teve, no 
passado, a sua sede na Rua da Ribeira do Patane. 
Tratava-se de uma organização de beneficência de 
ajuda mútua que oferecia apoio financeiro para a 
realização de funerais e enterros dos mais 
necessitados. Era, sendo por isso conhecida por 
“Associação da Boa Morte”.

There was another charitable society called “Ian 
Chai” located in Rua da Ribeira do Patane. It was a 
mutual help-oriented charitable organisation that 
offered financial aid for funeral and burial 
arrangements. The locals used to call it “Association 
of Good Death”.

根據文獻記載，仁慈堂大
樓又被華人稱作“支糧廟”。

O peditório, de porta a porta, pela Associação de 
Beneficência Tung Sin Tong é uma prática que já vem 
de longe. Actualmente, a associação apenas faz o 
peditório uma vez por ano para angariar fundos e 
poder, assim, acudir aos mais necessitados. 

According to the historical documentation, Holy 
House of Mercy was called “Temple for Provisions” by 
the Chinese community.

同善堂的“沿門勸捐”活動已有十分悠久的歷史，時至今日，每年仍會舉辦，向公眾
募捐以救濟貧民。

O peditório, de porta a porta, pela Associação de Beneficência Tung Sin Tong é 
uma prática que já vem de longe. Actualmente, a associação apenas faz o peditório 
uma vez por ano para angariar fundos e poder, assim, acudir aos mais necessitados.

The solicitation of donations at the door by Macau Tung Sin Tong Charitable 
Society has been in practice for a long time. By today, the Association continues this 
practice once a year to raise fund for the impoverished. 同善堂
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鏡湖醫院創立於1871年，是澳門第一個非宗教性質的民間
慈善團體，雖然在創立之初仍有供奉華佗等神祇，但其宗教性已
退到次要地位。鏡湖醫院原只提供中醫服務，直到孫中山到鏡湖
醫院行醫，才有西醫。1946年設立院長制，首任院長為柯麟。

O Hospital Kiang Wu foi fundado em 1871 e é a primeira 
organização de beneficência não-confessional e não-governamental 
de Macau. O Kiang Wu surgiu para suprir as carências das 
instituições oficiais em termos de cuidados de saúde e apoios 
públicos aos indigentes, oferecendo aos mais necessitados serviços 
médicos e medicação gratuita.

    
Kiang Wu Hospital was founded in 1871 and is the first 

non-religious charitable organisation in Macao. It had made up 
for the shortcomings of the social welfare system by giving social 
medicare and public relief, like offering the needy with gratuitous 
medical services and medication.
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澳門紅十字會
Cruz Vermelha de Macau
Macao Red Cross 

紅十字會是一個以人道主義為綱領的救濟團體。早在1920
年紅十字會已經在澳門展開活動，1922年加入葡國紅十字會，
成為葡國紅十字會的澳門分會，屬於半官方組織。到了九十年
代租入民國大馬路58-60號，該建築前身是一間名為“夕陽別墅”
的善終病院。

A Cruz Vermelha de Macau, fundada em 1920, é uma 
organização de auxílio, orientada por princípios humanitários. 
Em 1922, após se ter integrado na Cruz Vermelha Portuguesa, 
passou a designar-se por Delegação da Cruz Vermelha 
Portuguesa em Macau. É uma organização quasi-governamental 
e só nos anos 1990 encontrou uma sede própria permanente, 
no n° 58-60 da Avenida da República, após passar anos e anos 
a mudar de casa. As actuais instalações foram em tempos a 
“Mansão do Poente” (Sunset Villa), um hospício dedicado a 
doentes terminais.

Red Cross is a relief organisation 
guided by humanitarian principles. The 
Red Cross Movement began in Macao 
early in 1920. In 1922, the Movement 
was integrated as a branch of the Portu-
guese Red Cross and was its affiliated 
branch in Macao, which was a quasi-gov-
ernment organisation. During its early 
stages, Macau Red Cross did not have 
a fixed office until in the 1990s when it 
rented No. 58-60, Avenida da República, 
which formerly housed a hospice building 
called “Sunset Villa”, as the permanent 
office of its headquarters.

澳門民國大馬路58 - 60號
Avenida da República, 
n° 58-60, Macau

澳門明愛
Caritas de Macau
Caritas Macao 

澳門明愛舊稱利瑪竇社會服務中心，由陸毅神父於1951年
創立。明愛的慈善服務十分多元化，並會隨着社會的需要而有所
改變，包括有處理食宿、辦證、家庭援助、協助社會低下層人士
自力更生等。1971年加入了國際明愛總會，易名為澳門明愛。

A Caritas de Macau, inicialmente conhecida por Centro de 
Serviço Social Mateus Ricci, foi fundada em 1951 pelo padre 
Luis Ruiz Suárez, S.J. De início, os serviços que oferecia 
eram variados, desde ajuda alimentar, procura de alojamento, 
assistência na obtenção de documentos pessoais, procura de 
emprego, aconselhamento escolar e ajuda às famílias mais 
necessitadas para  se tornarem auto-suficientes. Mas muitos 
destes serviços foram variando, ao sabor das mudanças sociais 
ao longo dos anos.

澳門崗頂前地1號A
Largo de Santo Agostinho, 
n° 1-A, Macau

同善堂
Associação de Beneficência Tung Sin Tong
Macau Tung Sin Tong Charitable Society

同善堂創辦於1892年，原址設於議事亭前地，後搬至福隆
新街，1924年才遷到今天的會址。同善堂是繼鏡湖醫院後澳門
最重要的民間華人救濟團體，早期同善堂成立時，已提供贈醫施
藥及善終殮葬等服務，其後又成立保產善會及貧民義學。

A Associação de Beneficência Tung Sin Tong foi fundada 
em 1892. Começou por estar localizada no Largo do Senado, 
e depois mudou-se para a Rua da Felicidade, transferindo-se 
finalmente em 1924 para as suas actuais instalações. É a mais 
importante associação de beneficência não-governamental 
gerida por chineses em Macau, exceptuando o Hospital Kiang 
Wu. Desde os seus primórdios, a Tung Sin Tong oferecia 
assistência médica e medicamentosa gratuita, cuidava de 
doentes terminais e dos funerais dos indigentes.

Macau Tung Sin Tong 
Charitable Society was 
founded in 1892. It was 
firstly located in Largo 
do Senado Square, then 
moved to Rua da Felicidade 
and eventually relocated 
to the present premises 
in 1924. It is the most 
important relief-oriented 
organisation run by the 
Chinese second to Kiang 
Wu Hospital. Macau Tung 
Sin Tong Charitable Society 
offered gratuitous medical 
services and medication, 
end-of-life care and burials 
to the needy since its early 
days of establishment.

澳門庇山耶街53A - 57號 / Rua de Camilo Pessanha, n° 53A - 57, Macau

仁慈堂
Santa Casa da Misericórdia
Holy House of Mercy

澳門議事亭前地16號
Largo do Senado, n° 16, 
Macau

仁慈堂不僅是澳門歷史最悠久的慈善團體，同時也是西方設
在東方最古老的慈善機構。2005年，仁慈堂大樓被列入“世界文
化遺產名錄”，成為澳門歷史城區的重要組成部份。

A Santa Casa da Misericórdia é a mais antiga organização 
de caridade de Macau e foi a primeira instituição do género 
fundada pelos europeus no Extremo Oriente. O Edifício da Santa 
Casa da Misericórdia foi classificado pela UNESCO em 2005 
como Património da Humanidade e é um edifício imponente que 
se destaca no Centro Histórico de Macau.

The Holy House of Mercy is not only most long-standing 
but also the oldest charitable organisation in Macao established 
by the Westerners in the Far East. The Holy House of Mercy 
Building was included on the World Heritage List in 2005 and is 
a momentous architecture within the Historic Centre of Macao.

Caritas Macau, formerly known as 
Mateus Ricci Social Services Centre, 
was founded by Fr. Luis Ruiz Suárez 
in 1951 with its office at the current ad-
dress of Caritas Macau at Largo de 
Santo Agostinho. The charitable ser-
vices it offers are diversified and modi-
fied along with changes in social needs 
over the years, ranging from food and 
accommodation arrangement, assis-
tance in processing of documents, 
job-seeking and school-seeking guid-
ance, family assistance, and supports 
for low income groups to become 
self-reliant. In 1971, it joined Caritas Internationalis and was re-
named “Caritas Macau”.

鏡湖醫院
Hospital Kiang Wu
Kiang Wu Hospital

澳門鏡湖馬路33- 35號
Estrada do Repouso, 
n° 33 -35, Macau

嘉善堂
Sociedade de Beneficência Ka Sin Tong
Ka Sin Tong Charitable Society

嘉善堂於1900年創
立 於氹仔 ， 會 址 在 醫 靈
廟內，主要從事送藥、贈
醫 、 宣 講 、 送 善 書 等 業
務。在醫靈廟內有當時鏡
湖醫院致贈的“奉揚仁風”
匾額，今日的嘉善堂已經
變為純粹的廟宇，失去慈
善團體的功能。

A Sociedade de 
Beneficência Ka Sin Tong 
foi fundada em 1900 na 
Taipa, utilizando como 
sede do Templo de I Leng. 
A sua principal actividade 
era a prestação gratuita 
de serviços médicos e 

medicamentosos, pregação e distribuição de publicações 
para uma conduta virtuosa. Embora seja uma instituição de 
beneficência, possui um pendor fortemente religioso, com 
oferendas no templo, pregação e distribuição de literatura 
religiosa, que contém elementos típicos das crenças populares.

    
Ka Sin Tong Charitable Society was founded in Taipa in 

1900 and shared the premise with I Leng Temple located at 
Rua Direita Carlos Eugénio. It was mainly engaged in delivery 
of medicines, provision of gratuitous medical services, preach-
ing and giveaway of books of virtue. Though being a charitable 
organisation, it was religion-laden for it made offering to gods 
in the Temple.

氹仔施督憲正街醫靈廟
Rua Direita Carlos 
Eugénio, Templo de I 
Leng, Taipa
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