
O ÁLBUM DA MALTA - Vivências da Comunidade Macaense 

XV ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MACAENSES 

  

A ADM no âmbito das celebrações do 15° Aniversário da sua criação, planeia 

editar um álbum de fotografias da comunidade Macaense, dos finais dos anos 

50 a meados de 70 do século passado. Provisoriamente designado de “O 

Album da Malta”. 

  

Procura-se retratar os Macaenses, nos mais variados aspectos da sua vida 

social, dando a conhecer como se vivia em Macau no período de tempo em 

causa. Vivências, como torneios desportivos, festas de escola, os “parties”, 

grupos musicais, “pop shows”, passeios, escolares ou não, e tantas outras 

situações de convívio, representam importante material fotográfico que muito 

enriquecerá o Album que ora se pretende editar. 

  

Para este efeito, vamos precisar da colaboração de todos quantos queiram 

contribuir com registos fotográficos da época em referência. 

  

É do conhecimento geral que a maior parte das fotografias existentes 

encontram-se ainda no seu estado original (papel fotográfico). Assim, 

apelamos a todos que queiram contribuir para este album, nos enviem as 

respectivas versões digitalizadas, sem terem assim que nos entregar os 

originais. Esta será a forma que naturalmente melhor servirá os que se 

encontram a residir fora de Macau. 

  

O SCAN  E FORMATO DAS FOTOS DIGITAIS  

Para quem obter por fazer o scan das fotos, ele deve obedecer as seguintes 

características, consoante o tamanho dos originais: 

- Tamanho 4R e 5R - 300 dpi 

- Tamanho 3R ou menor – 600 dpi 

- Tamanho 6R ou maior – 150 dpi 



- Dpi necessário para produzir imagens em que um dos lados comporte pelo 

menos 1500 pixels. 

  

INFORMAÇÕES SOBRE AS FOTOS 

Os contribuintes das fotos deverão, tanto quanto possível: 

• Identificar as pessoas retratadas – os seus nomes incluindo os apelidos; 

• Indicar o local onde a foto foi tirada; 

• Indicar a ocasião; 

• Indicar o ano – em caso de incerteza, indicar o ano aproximado; 

  

DESTINO DAS FOTOS 

As fotos devem ser enviadas para admacaenses@gmail.com 

  

ENTREGA DAS FOTOS NO SEU ORIGINAL 

Para os que não disponham de meios técnicos, nem de tempo para 

digitalização das fotos nos termos atrás descritos, podem entregá-las na sede 

da ADM, sita na Rua do Campo, nº 103, 4º andar, edifício “Associação dos 

Construtores Civis de Macau”, onde serão processadas. As mesmas serão 

devolvidas em tempo mais breve possível. 

  

Para o efeito, devem: 

• Juntar fotocópias das fotos que pretendam entregar; 

• Identificar nas fotocópias, as pessoas retratadas, o local, a ocasião e o 

ano; e 

• Deixar a sua identificação e os contactos pessoais. 

  

  

APOIEM ESTA INICIATIVA DA ADM! COLABOREM CONNOSCO! 

 


