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「法」現微影故事－澳門大專學生微電影創作比賽 

Descoberta da História de Micro-filme - Concurso de Micrometragem para 

Estudantes do Ensino Superior de Macau 

 
主題抽籤結果 

Resultado do sorteio dos temas 
 
 

序號 

Nº 

隊 伍 * 

Nome da equipa* 

獲分配主題 

Tema 

1. 雙刀直入隊 
共榮：灣區有我 

Prosperidade comum: A Grande Baía tem-me a mim 

2. 江so紫菜 
立法：法律訂立，誰說了算？ 

Legislação: Quem elabora as leis de Macau? 

3. 癡頭芒 
政制：特首之“特” 

Sistema Político: “Título especial” do Chefe do Executivo 

4. 創意收藏家 
政制：特首之“特” 

Sistema Político: “Título especial” do Chefe do Executivo 

5. Parachute Macau 

國安：國家安全，全民有責 

Segurança nacional: Segurança do Estado, responsabilidade  

de todos 

6. 不正 
共榮：灣區有我 

Prosperidade comum: A Grande Baía tem-me a mim 

7. OMID 

國安：國家安全，全民有責 

Segurança nacional: Segurança do Estado, responsabilidade  

de todos 

8. LALALA 
經濟：比博彩更“多彩” 

Economia: “Mais colorido” do que o jogo 

9. 北電澳門小分隊 
共榮：灣區有我 

Prosperidade comum: A Grande Baía tem-me a mim 

10 第一名 
交流：我的名字-“中國澳門” 

Intercâmbio: O meu nome é “Macau, China” 

11. 藍田生玉 
民生：我是澳門人 

Vida da população: Sou de Macau 



澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

高 等 教 育 局 

Direcção dos Serviços do Ensino Superior 
 

2 

 

 

 

序號 

Nº 

隊 伍 * 

Nome da equipa* 

獲分配主題 

Tema 

12. 華僑大學 
歷史：你可知Macau 不是我真姓 

História: Macau não é o meu verdadeiro nome 

13. C04project 
政制：特首之“特” 

Sistema Político: “Título especial” do Chefe do Executivo 

14. 第七實驗室 

憲制：憲法與澳門基本法共同構成澳門特區的憲制基礎 

Constituição: A Constituição e a Lei Básica de Macau como 

bases constitucionais da Região Administrativa Especial de 

Macau 

15. 偏向虎山行 
交流：我的名字-“中國澳門” 

Intercâmbio: O meu nome é “Macau, China” 

16. Gathering 
交流：我的名字-“中國澳門” 

Intercâmbio: O meu nome é “Macau, China” 

17. 神奇寶貝 

國安：國家安全，全民有責 

Segurança nacional: Segurança do Estado, responsabilidade  

de todos 

18. 感嘆號 
民生：我是澳門人 

Vida da população: Sou de Macau 

19. 好運蓮蓮 

憲制：憲法與澳門基本法共同構成澳門特區的憲制基礎 

Constituição: A Constituição e a Lei Básica de Macau como 

bases constitucionais da Região Administrativa Especial de 

Macau 

20. 法之呼吸 
立法：法律訂立，誰說了算？ 

Legislação: Quem elabora as leis de Macau? 

21. 槐市學子 
經濟： 比博彩更“多彩” 

Economia: “Mais colorido” do que o jogo 

22. 年度鉅憲 
歷史：你可知Macau 不是我真姓 

História: Macau não é o meu verdadeiro nome 

23. sonata XI 
民生：我是澳門人 

Vida da população: Sou de Macau 

 

*不對隊名進行翻譯 

*Não se faz tradusão aos nomes de equipa 


