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日期
Data

活動名稱
Actividades

25-27/03/2010

出席在廣州舉行的「廣州國際旅遊展覽會」，旅遊局與組委會共同舉辦「買家之夜」並邀請國際買
家來澳門考察。
Participou na Feira Internacional de Turismo de Guangzhou (GITF) na Guangzhou; e organizou um jantar de 
boas vindas para os Buyers, em conjunto eom o Comité Organizador da GITF.

23-25/04/2010
參加在重慶直轄市舉行的中國國內旅遊交易會。
Participou na China National Domestic Tourism Mart que se realizou no Município Directo de Chongqin.

28-30/04/2010
參加在北京舉行的中國出境旅遊交易會。
Participou na “China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM)” em Pequim.

27-29/05/2010
出席在上海舉辦的上海世界旅遊資源博覽會。
Participou na World Travel Fair (WTF) em Xangai.

25-27/06/2010
駐京辦旅遊組人員及澳門業界參加在北京舉辦的國際旅遊博覽會暨中國北方旅遊交易會。
O Sector de Turismo da Delegação da RAEM em Pequim participou, em conjunto com o sector turístico de 
Macau, na “BITE & NCTF 2010” em Pequim.

02-04/09/2010
駐京辦旅遊組人員參加成都國際旅遊展。
O pessoal do Sector de Turismo da Delegação da RAEM em Pequim assistiu à Feira Internacional de Turismo de 
Chengdu.

06-08/09/2010
出席在廈門舉行的第六屆海峽旅遊博覽會。
Participou na 6ª Edição de “Corss Strait Travel Fair” em Xiamen.

25-28/09/2010
社會文化司司長率團前往廣州參加廣東國際旅遊文化節暨世界旅遊日全球開幕儀式。
O SASC chefiou a Delegação de Turismo para participar no “Festival Internacional de Turismo e Cultura da 
Província de Guangdong” em Guangzhou e na Cerimónia Global de Inaugruação do Dia Mundial de Turismo.

15-17/10/2010 
參加大連東亞國際旅遊博覽會。
Participou na “EAITF 2010 – The 7th East Asia International Travel Fair” na Cidade de Dalian.

18-22/12/2010

旅遊局人員連同駐京辦旅遊組及澳門業界出席在上海舉行的「2010中國國際旅遊交易會」，並於
會場設置展位宣傳澳門旅遊。
A DST chefiou a delegação composta pelo pessoal do Sector de Turismo da Delegação da RAEM em Pequim e 
representatnes do sector tuístico de Macau, para participar na China International Travel Mart (CITM) 2010 em 
Xangai, na qual, a DST instalou booths para promover o turismo de Macau.
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項目
Designação

團體數目
Número

de Grupos

人數
Número

de Pessoas

傳播機關
Órgãos de 

Comunicação 
Social

82 867

旅遊業界
Operadores 
Turísticos

51 964

其他
Outros 84 1,362

總計
TOTAL

217 3,193
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22/01/2010

香港旅遊業議會新一屆理事會成員及代表團一行32人於1月22日訪澳，與旅遊局領導會面，探討兩地
旅遊合作的方向；旅遊局設午宴招待代表團及本澳業界，並安排代表團考察澳門的旅遊設施。
No dia 22 de Janeiro, acolheu-se a Delegação de “Travel Industry Council of Hong Kong”, composta pelos 32 membros 
do novo mandato do conselho administrativo daquele, que veio a Macau para encontrar com os dirigentes da DST, no 
sentido de discutir sobre as cooperações bilaterais no âmbito do turismo. Na ocasião, a DST organizou o almoço de 
boas vindas e uma visita às instalações turísticas locais para a referida delegação.

27/01–
01/02/2010

接待及協助日本休閒鞋品牌Yonex來澳拍攝春夏季目錄及電視廣告，以澳門世遺景點及酒店為拍攝背
景，藉以向日本市場推廣澳門。
Durante o período de 27 de Janeiro a 1 de Fevereiro, acolheu-se o grupo de filmagens de “Yonex”, uma marca popular 
de sapatos do Japão, que veio a Macau para produzir índice e spots publicitários sobre os seus produtos para as estações 
de primavera e verão. Através desta acção, a DST tenta promover o Património Mundial de Macau e as instalações 
hoteleiras locais junto do mercado do Japão.

01-03/02/2010

旅遊局與香港旅遊發展局及德國著名旅行社DerTour於2月1-3日共同邀請93位旅行社代表組成的考察團
訪澳，旅遊局負責接待及安排住宿。考察團遊覽澳門世遺景點及參觀酒店設施。旅遊局並於2月2日設
晚宴招待考察團。
No período de 1 a 3 de Fevereiro, a DST convidou em conjunto com HKTB e DerTour - agência de viagens de renome 
na Alemanha, uma grande delegação composta pelos 93 representantes das agências de viagens da Alemanha para 
visitar Macau. Durante a visita, a DST organizou ainda visitas ao Património Mundial de Macau e às instalações 
hoteleiras. No dia 2 de Fevereiro, a DST organizou o jantar de boas-vindas para a delegação.

05-09/02/2010

於2月5-9日接待及協助馬來西亞電視台攝製隊來澳拍攝美食烹飪旅遊節目Ekspedisi Chef Wan in Macau，
節目由著名廚師Chef Wan主持，介紹澳門的旅遊特色及美食，並採訪舞獅表演。
Entre os dias 5 e 9 de Fevereiro, acolheu-se o grupo de filmagens da Televisão da Malásia, que veio a Macau para 
produzir um programa culinário e turístico intitulado “Ekspedisi Chef Wan in Macau”, de forma a apresentar as 
características de turismo e a gastronomia de Macau. Foi apresentada ainda no programa dança de leão.

11-12/02/2010

世界旅遊組織秘書長 Dr. Taleb Rifai 及亞太部主任徐京於2月11-12日訪澳，拜訪行政長官及社會文化司
司長，並與旅遊局局長會面。旅遊局設宴招待，並安排參觀澳門世遺景點、旅遊學院及新落成的旅遊    
設施。
Nos dias 11 e 12 de Fevereiro, o secretário geral da Organização Mundial de Turismo, Dr. Taleb Rifai e o director do 
departamento da região da Ásia-Pacífica, Xu Jing deslocaram-se a Macau, de forma a efectuar visitas de cortesia ao novo 
Chefe do Executivo da RAEM e ao SASC, bem como encontrar com o director do turismo. A DST organizou jantar de 
boas-vindas e passeio turístico ao Património Mundial de Macau, IFT e às instalações turísticas mais recentes de Macau.

26-27/03/2010

於3月26-27日邀請共22位於廣州出席國際旅遊交易會的國際買家，於會後來澳作兩天的考察，讓代表
體驗澳門與周邊內地城市的連線遊，以加強推廣包括澳門的一程多站式旅遊產品。
Nos dias 26 e 27 de Março, a DST convidou um conjunto de 22 buyers internacionais de GITF a visitar Macau depois 
da GITF, com o intuito de apresentar o itinerário multi-destinos a Macau e cidades vizinhas do Interior da China.

01-04/04/2010

美亞基金會代表及美國國會職員考察團一行14人於4月1-4日訪澳，由旅遊局安排接待工作及考察行
程。經濟局、貿易投資促進局及旅遊局於4月1日為代表團舉行簡報會，並於當晚由旅遊局領導層設歡
迎晚宴。
Durante o período de 1 a 4 de Abril, acolheu-se a Delegação dos EUA composta pelos 14 membros de USA Fundation 
e do Parlamento dos EUA. O GCS, a DSE e a DST organizaram uma breve apresentação sobre Macau no dia 1 de Abril. 
Mais ainda, a direcção da DST organizou um jantar de boas vindas à referida delegação.
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10/04/2010

澳門特區政府於4月舉行「2010澳門國際環保合作發展論壇及展覽」，旅遊局於4月10日接待出席論壇
的部份嘉賓，並為其安排觀光行程。
O Governo da RAEM promoveu o “Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental Macau 2010” em Abril. 
A DST prestou assistência no acolhimento de parte dos convidados no dia 10 de Abril, incluindo organização de passeio 
turístico.

20-22/04/2010
「2010港澳自由行」大型系列電視專題片於4月20-22日來澳拍攝，旅遊局為電視台安排拍攝行程。
No período de 20 a 22 de Abril, prestou assistência ao grupo de filmagens do programa televisivo e temático de “2010 
Hong Kong and Macau Individual Travel”.

25-26/04/2010

於4月25-26日為出席「第15屆澳門緬華潑水節」的東南亞領事團進行接待工作，安排領事團在澳門的
觀光行程。
Entre os dias 25 e 26 de Abril, prestou assistência aos corpos consulares dos países do Sudeste Asiático, que vieram a 
Macau para assistir ao “15th Macau Myanmar Overseas Chinese Water Festival”.

12-13/05/2010

為了製作香港市場2010年度美食指南，於5月12-13日邀請香港著名廚師麥潔兒及製作公司到澳門多間
著名餐廳進行拍攝工作，並邀請香港報章、雜誌採訪拍攝花絮，向香港讀者介紹澳門美食。
Para produzir o guia 2010 sobre a gastronomia de Macau destinado ao mercado de Hong Kong, acolheu-se a cozinheira 
famosa de Hong Kong, Kit Mak e o seu grupo de filmagens nos dias 12 e 13 de Maio. Durante a sua visita em Macau, 
a DST convidou ainda os jornalistas das imprensas de Hong Kong para fazer reportagens sobre as referidas filmagens, 
com o intuito de apresentar a gastronomia de Macau junto dos leitores de Hong Kong.

14/05/2010

香港旅遊發展局及澳門旅遊局聯合邀請台灣旅遊業代表團共60人訪問港澳，旅遊局於5月14日安排代
表團在澳門的觀光行程。
HKTB e a DST convidou em conjunto a Delegação de turismo de Taiwan, composta pelos 60 operadores turísticos 
daquele, para visitar Hong Kong e Macau. Na ocasião, a DST organizou um passeio turístico para a referida delegação 
no dia 14 de Maio.

15-17/05/2010

於5月15-17日與國泰航空聯合招待英國大型旅行社考察團一行50人來澳考察，參觀澳門最新的旅遊  
設施。
No período de 15 a 17 de Maio, a DST e a Cathay Pacific Airways acolheram em conjunto uma Delegação composta 
pelos 50 agentes turísticos do Reino Unido, que veio a Macau para visitar as instalações turísticas mais recentes de 
Macau.

30/05-
02/06/2010

旅遊局駐馬來西亞市場代表於5月30日至6月2日，組織42位馬來西亞「澳門之友」來澳，參觀澳門的
旅遊設施、景點及酒店。期間並舉辦旅遊產品說明會，以及安排「澳門之友」體驗「澳門尋寶遊」。
Durante o período de 30 de Maio a 2 de Junho, a representante da DST para o mercado da Malásia organizou uma visita 
para 42 “Amigos de Macau” da Malásia, incluindo passeios às instalações turísticas e aos hotéis de Macau. Durante a 
visita, a DST organizou um seminário de apresentação sobre o turismo de Macau, e um jogo sob o tema de “Caças aos 
Tesouros em Macau” para a Delegação.

06-12/06/2010

中央電視台CCTV-9英語頻道於6月6-12日來澳拍攝旅遊節目Travelogue，旅遊局派員協助攝製隊拍攝世
遺景點及酒店設施。
O famoso canal Inglês CCTV-9 da China realizou em Macau entre os dias 6 e 12 de Junho, filmagens para o programa 
televisivo “Travelogue”. Este grupo foi acompanhado pelo pessoal da DST, que durante o período das filmagens, 
apresentou os novos produtos turísticos juntamente com o património mundial.
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12-13/06/2010

台灣藝人何潤東於6月12-13日來澳宣傳偶像劇「泡沫之夏」，在旅遊局安排下，重遊劇中景點及場
地，並邀請台灣媒體採訪何潤東遊歷澳門的花絮，藉偶像效應宣傳澳門旅遊。
O famoso actor Peter He de Taiwan, China visitou Macau nos dias 12 e 13 de Junho, para divulgar a telenovela 
“Summer’s Desire”. A DST arranjou um passeio para o referido actor juntamente com alguns jornalistas de Taiwan, 
China, aos locais onde se realizaras as referidas filmagens. Foi aproveitado o efeito “impacto” do ídolo para podermos 
divulgar o turismo de Macau.

22/06/2010

廣東省22位天主教神職人員應澳門天主教教區邀請，來澳出席六月下旬舉行的會議。旅遊局於6月22
日安排到訪的神職人員遊覽世遺景點，參觀多座天主教教堂，了解澳門天主教歷史。
22 Clérigos católicos foram convidados pela Diocese de Macau para participarem num seminário durante o período do 
final de Junho. A DST organizou um passeio turístico, no dia 22 de Junho, para o referido grupo ao património mundial, 
algumas igrejas, desta forma os Clérigos puderam conhecer a história católica de Macau.

17/07/2010

旅遊局與英國文華酒店、英國航空及美國運通度假酒店聯合組織英國業界考察團於7月17日來澳考察，
參觀本澳的酒店，遊覽世遺景點，加強當地業界對澳門旅遊及新產品的認識。
A DST colaborou com o sector turístico do Reino Unido, incluindo Mandarin Oriental Hotel, British Airways e Amex 
Fine Hotels & Resort para convidar os agentes turísticos do Reino Unido para efectuar visita de familiarização a Macau 
no dia 17 de Julho, com o intuito de apresentar os hotéis e locais do Património Mundial de Macau, aumentando os 
seus conhecimentos sobre o turismo de Macau e os seus produtos turísticos mais recentes.

13-14/08/2010

旅遊局駐香港市場代表邀請香港文化雜誌專欄作家林沛理於8月13-14日到訪澳門，並安排以“感受澳
門”系列中“觸”為主題的 Feel Macau in Style 刊物記者作專訪，暢談其對澳門名勝古跡的文化體會和
見解；同時，邀請澳門口述歷史協會理事長林發欽、澳門歷史文物關注協會理事長鄭國強與林沛理共
進午餐作交流。
A representação da DST para o mercado de Hong Kong convidou o Sr. Terry Lam, colunista das revistas culturais em 
Hong Kong, para visitar Macau nos dias 13 e 14 de Agosto, no sentido de fazer entrevistas com especialistas de história 
e cultura local que serão publicadas na revista “Feel Macau in Style”, integrada ao tema “Tocar” da série “Sentir Macau”. 
Durante a sua estada em Macau, a DST convidou os presidentes do conselho de administração da Ass. de história Oral 
de Macau, Lam Fat Iam, e da Ass. para Protecção do Património Histórico e Cultural de Macau, Cheang Kuok Keong 
para encontro e almoço com Sr. Terry Lam.

14-15/08/2010

於8月14日出席緬華互助會及新橋區坊眾互助會在三盞燈圓形地舉行的第十一屆東南亞美食嘉年華開幕
式，旅遊局並於8月14-15日接待出席有關活動的駐港澳東南亞領事團。
No dia 14 de Agosto, a DST participou na cerimónia inaugural para a 11ª edição do Festival de Gastronomia do Sudeste 
Asiático, realizada na Rotunda de Carlos da Maia e promovida pela “Macau Myanmar Overseas Chinese Assocation” e 
pela Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Bairro de San Kio. A DST prestou assistência aos corpos consulares 
dos países do Sudeste Asiático, que vieram a Macau para assistir as actividade relevantes nos dias 14 e 15 de Agosto.

05-09/09/2010

由日本多間雜誌組成的 Suite Rooms Stay in Macau 媒體考察團，於9月5-9日來澳，考察澳門酒店設施，並
以夢想假期作主題介紹澳門旅遊。
No período de 5 a 9 de Setembro, acolheu-se o grupo “Suit Rooms Stay in Macau” composto pelas várias revistas 
japonesas, que veio a Macau para visitar as instalações hoteleiras de Macau, no sentido de apresentar o turismo temático 
“Dream Holidays” em Macau.

06-10/09/2010

馬來西亞ifeel Magazine女性休閒雜誌代表於9月6-10日來澳拍攝及考察，並由當地節目主持Lynn Lim與藝
人暢遊澳門及擔任模特兒，製作48頁澳門旅遊美食指南Discover Macau 2010 Booklet。
Entre os dias 6 e 10 de Setembro, acolheu-se o grupo da revista “ifeel Magazine” da Malásia, incluindo apresentadora, 
Sr. Lynn Lim, e artista local, que veio a Macau para produzir um livro intitulado “Discover Macau 2010 Booklet” com 
48 páginas, no sentido de apresentar a gastronomia de Macau.
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24-25/09/2010

於9月24-25日接待由香港酒店業前線服務員組成的The Society of the Golden Keys of Hong Kong協會主席及
成員來澳考察。旅遊局局長及副局長於9月24日中午接見考察團，並設午宴招待。
Nos dias 24 e 25 de Setembro, acolheu-se a Delegação de “The Society of Golden Keys of Hong Kong”, incluindo o 
seu presidente e membros daquela. O Director e subdirectora receberam a referida delegação no dia 24 de Setembro e 
organizaram um almoço para a mesma.

21-22/10/2010

澳門貿易投資促進局邀請浙江省及北京的貿易業界及官員出席於10月21-24日舉行的第十五屆澳門國
際貿易投資展覽會，旅遊局於10月21及22日接待貴賓遊覽澳門世遺景區，以推廣澳門歷史文化及旅遊
名勝。
O IPIM convidou as entidades oficiais relativas ao desenvolvimento do comércio da Cidade de Beijing e a Província de 
Zhejiang para assistirem à 15ª MIF entre os dias 21 e 24 de Outubro do corrente ano. A DST deu as boas vindas aos 
V.I.P.S entre os dias 21 e 22 de Outubro e organizou uma visita guiada ao Património Cultural e aos novos produtos 
Turísticos de Macau de forma a poder promovê-los.

27-30/10/2010
旅遊局組織韓國雜誌傳媒於10月27-30日來澳考察，欣賞澳門國際音樂節並作專題報導。
A DST organizou uma visita de familiarização a Macau entre os dias 27 e 30 de Outubro de 2010 para uma revista da 
Coreia do Sul de forma a promover o Festival Internacional de Música de Macau.

31/10-
02/11/2010

旅遊局邀請五位台灣專業攝影師於10月31日至11月2日來澳，拍攝澳門風景及名勝，有關作品將於台
灣舉行的澳門圖片展中展出，以展現澳門旅遊城市的魅力。
A DST convidou 5 dos mais famosos fotógrafos de Taiwan, China para visitarem Macau, entre 31 de Outubro e 2 de 
Novembro, com o fim de fotografarem os pontos turísticos mais importantes, para mais tarde realizarem uma exposição 
fotográfica em Taiwan, China, de forma a promover Macau como um bom destino turístico cheio de charme.

31/10-
03/11/2010

旅遊局接待來自印尼的讀者文摘、Investor Magazine 等雜誌媒體11人於10月31日至11月3日來澳，暢遊
澳門並體驗本澳美食文化，了解澳門的旅遊特色以作專題報導。
A DST convidou para visitarem Macau, entre os dias 31 de Outubro e 3 de Novembro, 11 jornalistas das revistas 
“Reader's Digest” e “Investors Magazine” da Indonésia, para poderem ter a experiência da cultura local, comida e 
produto turístico de forma, a poderem escrever vários artigos relativos à visita.

06-07/11/2010

為向香港遊客宣傳澳門音樂文化，並因應“Hear Macau in Style”的推廣主題，邀請香港中樂團藝術總監
兼首席指揮閻惠昌於11月6-7日來澳，欣賞澳門歌劇《遊吟詩人》及澳門南音曲藝家區均祥的演出，並
邀請本澳音樂家與閻惠昌作交流，以及安排雜誌記者報導是次活動。
Para promover a cultura musical de Macau para os turístas de Hong Kong, no mesmo tempo promovermos também a 
tema “Hear Macau in Style”, convidamos o inspector geral de arte e também primeiro dirigidor da orquestra Chinesa de 
Hong Kong Sr. Yim Vai Cheong para apreciar a opera “Il Trovatore” e o espectáculo do cantor de Nam Yam (música do 
Sul da China) de Macau Sr. Au Kuan Cheong durante o período de 6 e 7 de Novembro. Algumas artistas locais foram 
convidado para encontrar com o Sr. Yim Vai Cheong para trocar a ideia, e foi organizado os jornalistas de revista para 
fazer uma reportagem sobre este evento.

13/11/2010

於11月13日出席中國與葡語國家經貿合作論壇（澳門）第三屆部長級會議開幕式；並接待葡萄牙、東
帝汶、安哥拉、幾內亞比紹等葡語國家的部長級官員。
Para assistir o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 3ª 
Conferência Ministerial no dia 13 de Novembro, foram recebidos pelos pessoais de DST os autoridades governamentais 
ministerial de Portugal, Timor Leste, Angola, Guiné Bissau e outros Países da Língua Portuguesa.
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日期
Data

活動
Actividade

19-22/11/2010

旅遊局與韓國最大旅遊網站Webtour合作舉行「感受澳門格蘭披治大賽車推廣活動」，並於韓國MBC 
ESPN電視台播出大賽車節目。此外，並與該網站合辦澳門之友宣傳活動，挑選一批博客於11月19-22
日來澳參觀澳門旅遊設施、品嚐地道美食及遊覽澳門。旅遊局部門主管特於期間設晚宴招待該考察
團。博客將在遊澳後於部落格撰寫澳門之旅體驗。
A DST colaborou com a maior agência de viagens on-line da Coreia - “Webtour”, para promover a Campanha “Sentir 
o Grande Prémio de Macau”, incluindo a projecção do programa sobre o Grande Prémio de Macau na Televisão MBC 
ESPN da Coreia. Por outro lado, foi promovida ainda uma campanha “Amigo Macau” na mesma agência on-line, 
tendo escolhido um grupo de Bloggers daqule para visitar Macau durante o período 19 a 22 de Novembro. A DST 
prestou assistência no acolhimento do referido grupo, que visitou as instalações turísticas mais recentes de Macau, e 
aos restaurantes típicos locais. A Direcção da DST organizou ainda um jantar de boas vindas para o referido grupo. É 
de salientar, que os bloggers irão escrever artigos sobre as suas experiências de visita em Macau, no sentido de atrair os 
jóvens navegatores daquele para Macau.

20-21/11/2010

於11月20-21日接待外國駐港澳總領事團共125位貴賓欣賞第57屆澳門格蘭披治大賽車各項賽事．並
安排住宿、餐飲及遊覽澳門。
Nos dias 20 e 21 de Novembro, prestou assistência à visita do corpo consular sediado em Hong Kong e Macau num 
total de 125 convidados, que veio a Macau para assistir a Star River-Windsor Arch - 57o Grande Prémio de Macau.

01-05/12/2010

於12月1-5日接待來自菲律賓的插畫家及數碼視覺藝術家考察團，在5天行程內遍遊澳門大街小巷及著
名景點，考察團回國後將以插畫及數碼藝術品表達澳門旅遊的吸引力。
Visitou a Macau nos dias 1 a 5 de Dezembro.um grupo de familiarização de artistas de arte visual digital e artistas 
gráficos das Filipinas.Durante a visita o grupo visitou os pontos turísticos e também um grande número de estradas e 
becos da nossa cidade. Após o regresso ao seu País, o referido grupo irá mostrar a atracção do turismo de Macau através 
a arte visual digital e arte gráfico.

議事亭前地景區
Largo do Senado

大三巴景區
Ruínas de S.Paulo

兩景區之總人數
Total

4,193 3,621 7,814
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諮詢處名稱
Localização

人數
Número

港澳碼頭
Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Exterior

701,924

澳門商務旅遊中心
Centro de Turismo de Negócios de Macau 64,918

松山燈塔
Farol da Guia 15,658

澳門國際機場
Aeroporto Internacional de Macau 40,805

關閘
Portas do Cerco 325,834

漁人碼頭
Doca dos Pescadores de Macau 4,905

氹仔臨時客運碼頭 
Terminal Marítimo Provisório de 
Passageiros da Taipa 

105,379

感受澳門(位於澳門國際機場內)
Experience Macau (em Aeroporto) 2,990

總計
TOTAL 1,262,413

諮詢處名稱
Localização

人數
Número

信德中心 (港澳碼頭) 
Shun Tak Centre (Terminal Marítimo de 
Hong Kong e Macau)

54,549

香港國際機場
Aeroporto Internacional de Chek Lap Kok 3,567

總計
TOTAL 58,116

分類
Tipos

數目
Número

購物
Compras 39

博彩
Jogos 14

飲食場所/旅行社/酒店
Estabelecimentos de comidas e 
bebidas/agências de viagens e 
turismo/hotéis

163

交通
Transportes 131

詐騙
Burla 5

其他
Outros 80

公共實體
Serviços Públicos 68

表揚
Elogios 7

建議
Sugestões 12

總計
TOTAL 519
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