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

EDITORIAL

Os símbolos nunca morrem!

(... ) “O Dr Henrique de Senna Fernandes era muito maior que qualquer descrição

pessoal que aqui pudesse ser feita. Com o passar dos anos , ele passou a fazer parte

da essência desta terra , do seu carácter distintivo de local de fusão cultural entre o

Oriente e o Ocidente. Tornou-se assim um símbolo da Macau de todos os tempos.”

Estes são dias de tristeza para todos quantos conheceram e privaram com o Dr Henrique de

Senna Fernandes. Afinal, o Dr Henrique teve uma vida longa, multifacetada na sua actividade

e pelo seu feitio bonzarrão fazia amigos com a maior das facilidades.

Todos choram o seu desaparecimento físico: a família com quem mantinha uma relação

excepcional; as centenas de ex-alunos que ganhavam “um brilhozinho nos olhos ” quando

recordavam as suas aulas; os advogados que se orgulhavam do primeiro presidente da

Associação dos Advogados e seu actual Decano; os naturais e radicados nesta Macau que

amava tão profundamente que com ela se confundia; os conhecidos - portugueses, chineses,

filipinos ou de qualquer outra origem para quem tinha sempre uma palavra amiga e mesmo os

que, não tendo o prazer de com ele terem convivido, o conheciam das páginas dos seus livros.

De muitos deles, o JTM tem hoje a honra de poder apresentar testemunhos que nos dão conta

de um Homem Bom , que, durante toda a vida se dedicou à sua terra com todas as forças e

capacidades físicas e intelectuais que possuía. Por isso, merece todas as homenagens e

louvores que prontamente foram surgindo.

Desde que aqui cheguei tive variado contacto com o Dr Henrique de Senna Fernandes a quem

achei que Macau (e alguns dos seus conterrâneos ) não davam a merecida atenção. Acho que

foi por isso, que coube -me fazer-lhe a primeira grande entrevista publicada num jornal local em

Português, facto que frequentemente me recordava.

Depois, e ao longo dos anos estive com ele em variadas “ lutas” públicas (a da Língua

Portuguesa no Conselho da Educação foi certamente a mais decisiva ) e em muitos momentos

de descontracção que me permitiram conhecer outras suas facetas, algumas delas bem

divertidas. Estou-lhe agradecido pela “visita” que me proporcionou à Alta de Coimbra dos anos

50, e pelos conselhos amigos sobre a vida em geral, Macau, a sua sociedade, incluídos.

Mas o Dr Henrique de Senna Fernandes era muito maior que qualquer descrição pessoal que

aqui pudesse ser feita . Com o passar dos anos, ele passou a fazer parte da essência desta

terra, do seu carácter distintivo de local de fusão cultural entre o Oriente e o Ocidente.

Tornou-se assim um símbolo da Macau de todos os tempos .

E os símbolos nunca morrem!
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