
Pág. 1Jornal Tribuna de Macau

12/10/2010 21:06:40http://www.jtm.com.mo/view.asp?dT=357503002

 Pesquisar

 

  N°3575 (Nova Série) , Terça- Feira, 5 de Outubro de 2010

CHUI SAI ON ENALTECE HENRIQUE DE SENNA FERNANDES

“Um exemplo de referência”

Chui Sai On lamentou o falecimento de Henrique de Senna Fernandes, salientando

que conquistou o “respeito” e a “admiração” de toda a população. As manifestações de

pesar estenderam-se também ao Instituto Cultural, para quem as obras do escritor

macaense constituem “uma importante herança cultural de Macau”

Numa mensagem de condolências

enviada à família de Henrique de

Senna Fernandes, o Chefe do

Executivo da RAEM manifestou

“consternação e pesar ” pelo

falecimento do advogado e escritor e

fez questão de enaltecer a sua

“dimensão intelectual , artística,

humana e cívica, que lhe valeu o

respeito e admiração de toda a

população”.

De acordo com uma nota oficial ,

Fernando Chui Sai On considerou

ainda que “Henrique de Senna

Fernandes é um exemplo de

referência e de dedicação abnegada

ao estudo e promoção da história e

cultura de Macau”.

O Instituto Cultural (IC) também já

apresentou condolências à família

enlutada, expressando “profundo

pesar” pela morte de um escritor

cujas obras “constituem uma importante herança cultural de Macau”. “As personagens que criou

consubstanciam as características da fusão cultural sino -ocidental em Macau. A sua descrição

da velha Macau integra a memória colectiva desta cidade”, sublinhou o IC, em comunicado.

O organismo recorda ainda que editou e co-editou várias obras de Henrique de Senna

Fernandes nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa. Nesse aspecto, o IC destaca a edição

chinesa de “A Trança Feiticeira” , em 1996, que “conquistou numerosos leitores” e “obteve

grande sucesso dentro e fora da China” na sua adaptação ao cinema.

“Através de uma história de amor que conhece várias vicissitudes, mas que tem um final feliz,

o autor retrata vivamente a amizade entre os povos chinês e português, bem como a vida e

costumes de Macau na década 30 do século passado. Constitui, sem dúvida , um clássico da

Literatura de Macau”, realça a mesma nota.

O IC sustenta ainda que, “através do seu incessante esforço de criação literária, Henrique de

Senna Fernandes expressou o seu profundo e sincero sentimento para com Macau, o que o

tornou num emérito Embaixador Cultural de Macau”.

Embora convicto de que o “passamento de uma figura tão ilustre constitui , na verdade, uma

grande perda para a vida cultural de Macau”, o IC diz acreditar, no entanto, “que o seu amor

por Macau e as figuras literárias que criou perdurarão para sempre na memória do povo desta

terra”.
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