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NA PEUGADA de HENRIQUE R. de SENA FERNANDES 
 

 
Por: António Estácio 

 

Embora, durante largos anos1 e em variadas circunstâncias2, tives-
se privado com o Dr. Henrique Rodrigues de Senna Fernandes, o certo é 
que sinto alguma dificuldade em o evocar com o merecido realce. Para tal 
duas razões se colocam: por um lado, a proximidade do seu passamen-
to3; por outro, a multiplicidade de funções que desempenhou. 

 
Nascido e criado em Macau4 ali fez a instrução primária, a liceal e trabalhou, mesmo an-

tes de vir estudar para, como na altura se dizia, a “metrópole”. 
 
Figura de grande sensibilidade, assumia uma postura que, à primeira vista, podia não 

cativar mas que, em pouco tempo, prendia para não mais largar. Tinha dotes que manuseava a 
preceito e, ainda que os não consiga elencar por ordem de grandeza, destacarei:  

 
 
● A prodigiosa memória que, com facilidade, lhe permitia evocar factos ocorridos na sua 

querida Macau; 
● O apurado domínio da língua portuguesa que cultivava com esmero5;  
● O enlevo com que enaltecia certas figuras da História pátria;  
● A evidente simpatia que nutria pela Monarquia6, a que não era estranho o orgulho de, 

na família, ter tido um título nobiliárquico7 e, sobretudo, o desgosto por o mesmo se ter 
extinto; 

● A forte ligação a Coimbra, onde viveu, amou e se formou, foram oito marcantes anos; 
● A lhaneza de trato, aliada à omnipresente galanteria com que distinguia as senhoras; 
● A expansividade dos gestos que fazia quando, empolgado, falava;  
● A vocação nata para a docência, que dele fazia um respeitado e querido Mestre; 
● A bondade de alma e a capacidade para perdoar agravos sofridos; 

  

 
 
Sem a pretensão de ser seu biógrafo, tentarei segui-lo, trazendo a lume situações es-

quecidas ou, arriscarei até, desconhecidas do grande público. 
 

                                                             
1
 - De 1973 a 1998. 

2
 - Como amigo, atento leitor das suas obras que ele reconhecia e na roda de antigos estudantes de  

     Coimbra, residentes em Macau. 
3
 - Em 04 de Outubro de 2010. 

4 - A 15 de Outubro de 1923. 
5 - Na nota de abertura de “Nam Van. Contos de Macau.”, refere: Hesitei muito tempo em publicá-lo,  
    sempre à espera de melhor inspiração, naquela busca incessante e inatingível da perfeição que é a  
    tortura de todos aqueles que palmilham o caminho das letras e das artes. 
6 - Atente-se no conto “Uma pesca ao largo de Macau”, inserido na obra acima citada, em que começa  
    logo por dizer: “O meu Avô Conde era um homem …”. Do mesmo modo, na pág. 55 de “Mong-Há”  
    refere: “A minha Avó Condessa veio a descobrir horrorizada ….”   
7 - O de Barão, Visconde e, por fim, Conde de Senna Fernandes. 
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Assim, ao completar os 16 anos, teve início a II Grande Guerra que se estenderia até 

1945, em vésperas dele completar os 22 anos. Entretanto, em meados de 1942 caiu o protenta-
do geopolítico e económico de Hong Kong, o que se deixou Macau deveras desapoiado8. 
E prosseguindo9 “… a boa vida de Macau, foi interrompida …” e, prosseguindo, “… Macau foi 
então transformada num verdadeiro centro de refugiados, e todos os clubes ficaram a abarrotar 
de portugueses que viviam em Hong Kong …”. 

À data, ainda não completara 19 anos e embora já tivesse terminado o Liceu não pôde 

— devido à instabilidade decorrente do conflito militar — sair de Macau o que muito o revoltou. 

Como publicamente reconheceu10, foram nefastos os efeitos do conflito que levaram à ruína da 
fortuna de família. Inúmeras, genéricas e prolongadas foram as carências pelo que preciosas 
eram todas as ajudas. Viveram-se tempos difíceis pelo que, no caso concreto, houve que arre-
gaçar mangas e aguardar por melhores dias… Era o que havia e, como soe dizer-se, não lhe 
caíram os pergaminhos na lama, nem ele, na pujança dos seus vinte anos, virou a cara à luta.  

Na pág. 101 do Boletim Oficial (B. Of.) n.º 9, de 26.02.1944, constata-se, que, por 
Despacho de 11 desse mês e ano, Henrique Rodrigues de Sena Fernandes (sic), foi nomeado 
para exercer, na Repartição 
Técnica dos Correios e Telé-
grafos e com um salário mínimo 
mensal de 70 patacas, as fun-
ções de “ … contínuo do quadro 
do pessoal assalariado perma-
nente…”, na vaga deixada por 
Augusto Henriques de Almeida 
Madeira de Carvalho.  

E, ainda que de pequeno montante, 8 meses depois, por Desp.º de 06.Out., publicado 
no B. Of. n.º 42, de 14.10.1944, passou a auferir “... o salário máximo mensal de 80 patacas.”.  

Compulsando tão importante, quão informativa, publicação, é-nos dado saber que, por 
Desp.º de 09.03.1945, publicado a pág. 87 do B. Of. n.º 11 de 17 desse mês e ano, foi nomeado 
“... aspirante auxiliar de 1ª classe do quadro …” da Repartição Técnica dos Correios e Telé-
grafos, “... na vaga deixada pelo, então, proprietário do lugar Cândido Assunção Jardim Ma-
rinho”, tendo-se ficado a saber, por Declaração publicada a pág. 101, do B. Of. nº 12, do mesmo 
mês e ano, que foi empossado a 17.03.1945.  

 
Meses mais tarde, por Desp.º de 24.08.1945, inserido no B. Of. n.º 35 de 01.08.1945, 

sabe-se que, na vaga resultante da promoção de José António Badaraco, foi “ … nomeado 
aspirante auxiliar de 1ª classe do quadro ...” da  supracitada Repartição, “... auferindo um salário 
anual de $ 2.007,24 “ (patacas), tendo sido empossado11 em 01.09.1945. 

Refira-se que, embora o conflito mundial tivesse terminado em Agosto de 1945, já não 
pôde, nesse ano, seguir para Portugal onde, anos antes, tencionava ir12 cursar Medicina! Aguar-
dou por Julho de 1946 tendo, então, mudado de agulha e ingressado na faculdade de Direito.    

                                                             
  

8
 - Em entrevista conjunta à Agência Lusa e ao Jornal Tribuna de Macau que a publicou em 26.04.2010,  

       recordou: “No período da ocupação japonesa de Hong Kong, a família perdeu a fortuna amealhada  
       ao longo de anos.”. 
  9 - Idem. 
 10 - Idem. 
11 - De acordo com a informação contida na pág. 313 do B. Of. n.º 36, de 08.Set.1945. 
12 - Como refere Martha Mendes, em Abril de 2009 e no n.º 24 da revista trimestral “Rua Larga”, editada  

   desde em Junho de 2003 pela Universidade de Coimbra. Esclareça-se que tal lhe era possível pelo       
   fato de ter apanhado a Reforma do Ensino (de 1936) em que o, então, 7º ano era do Curso Com- 
   plementar de Letras e Ciências, o que, efectivamente, lhe permitia cursar Medicina. 
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Em 19.01.1946, é publicado a pág. 37 do B. Of. n.º 3, o Despacho, de 11 desse mesmo 

mês e ano, referente à exoneração, com efeito a partir de 09.01.1946, de Henrique Rodrigues de 
Sena Fernandes, de “... aspirante auxiliar de 1ª classe do quadro do pessoal assalariado perma-
nente da Repartição Técnica dos Correios e Telégrafos.” de Macau. 

Por Despacho datado de 
26.01.1946, publicado no B. Of. 
n.º 4 do mesmo dia, mês e ano, é 
inserida a nomeação de Henrique 
Rodrigues de Sena Fernandes a 
fim de “... exercer, interinamente, 
o cargo de professor-ajudante do 

Ensino Primário Oficial, a partir de 02 do corrente, por absoluta e inadiável urgência e serviço.” e   
… por Declaração, publicada a pág. 123 do B. 
Of. n.º 7, de 16.02.1946,  ficamos a saber que “ 
… as portarias publicadas no Boletim Oficial n.º 
4, de 26 de Janeiro do corrente ano, referentes à 
nomeação, interina, dos professores do Ensino 
Primário Oficial abaixo indicados, têm o visto do 
Tribunal Administrativo de 11 de Fevereiro cor-
rente.”.   
Seguem-se os nomes de: “Artemísia Maria dos 
Santos, Fernando Valdemiro Lopes do Rosário, Henrique Rodrigues de Sena Fernandes, Jaime 
Eurico Osório do Amaral e Belarmina Maria Pompeia Marques.”. 

 

Na verdade e como me referira o meu bom amigo José Maneiras13, Henrique de Sena 
Fernandes leccionara na Escola Primária Oficial “Pedro Nolasco da Silva”, ao Tap Seac, tendo, 
então, sido seu professor na 4ª classe. 
  
 Abrimos aqui um parêntesis para, por transcrição, dar conhecimento de um telegrama14, 
oriundo de Portugal e datado de 30.04.1946, no qual se refere a nomeação de Manuel Gomes 
Madeira Guedes de Andrade, como bibliotecário da Biblioteca Pública de Macau.  
 É que, como veremos, este indivíduo e o exercício específico desta função, estarão, 
anos mais tarde, ligados a Henrique de Sena Fernandes. 

 

O n.º 31 do B. Of. de Macau, de 08.08.1946, insere a Declaração, datada de 03 do 
mesmo mês e ano, pela qual, com efeito a partir de 01.08.1946, é oficializada a exoneração dos 
professores a seguir designados:  

Henrique Rodrigues de Sena Fernandes; Jaime Eurico Osório do Amaral; Artemísia 
Maria dos Santos; Fernando Valdemiro Lopes do Rosário; Belarmina Maria Pompeia Marques; 
Fausto Augusto Branco e Maria Margarida de Alacoque Gomes. 

 

Ainda que instável, termina aqui a primeira fase de ligação de Henrique de Sena Fer-
nandes ao funcionalismo público local.  

A segunda fase teria lugar em Setembro de 1954, após o seu regresso a Macau e já 
licenciado. 
 

                                                             
13 - Conservando uma excelente memória, José Celestino da Silva Maneiras, licenciou-se em Arquitectura      
      no Porto e, desde há largos anos, reside em Macau, onde é atento e ponderado observador.  
14 - Publicado no B. Of. n.º 30 de 27.07.1946. 
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RUMO  A  COIMBRA 
 
 
 

 
Com o claro intuito de alcançar um objectivo adiado em consequência da deflagração da 

II Grande Guerra, só na segunda 
metade (Julho / Agosto) de 1946 é 
que Henrique se-guiu para Lisboa.  

Fê-lo na companhia do ir-
mão mais velho, Edmundo, o qual 
me esclareceu terem saído, direc-
tamente, de Macau e não de Hong 
Kong, no paquete “Lourenço Mar-
ques”15, o qual durante a viagem e-
fectuou, apenas, duas paragens té-
nicas, sendo uma no porto de Margão, na, então, Índia portuguesa, e, a outra, no Suez. Foram 
no no mesmo navio, Carlos Assumpção e várias famílias macaenses. 

Chegados a Lisboa rumaram logo para a Lusa Atenas dando, assim, início à segunda e 
importante fase da vida do que viria a ser um consagrado escritor da nossa língua, que, como 
bem poucos, teve a subida honra de ver dois dos seus livros16 passados para o cinema.  

 
Para trás ficava a família directa e a sua querida terra. Nos primeiros tempos passados 

em Coimbra hospedaram-se em casa da tia17 e primas18 que, juntamente com uma empregada 

chinesa19, residiam — desde 1934, numa grande casa na berma direita da Estrada da Beira, no 

sentido de quem, vindo do Largo da Portagem, segue pela Avenida do Brasil — no troço entre a 

Av. dos Combatentes e a passagem de nível do apeadeiro de caminho-de-ferro do ramal da 
Lousã, perto do Estádio Municipal, na zona do Calhabé, mesmo por baixo do antigo Bairro 
“Marechal Carmona”20.  

Com o entusiasmo habitual, a prima Rubye referiu-me que a casa estava sempre cheia 
de estudantes, sublinhando que, acompanhados à viola pelo irmão dela21, se destacava, entre 
outros, um, então estudante de Direito, que dedilhava lindamente guitarra, se deliciava com uma 
canja macaense e de seu nome era António de Almeida Santos.  

Tratava-se, na realidade, duma grande casa e não obstante à área disponível e o nú-
mero de quartos existentes, tendo em conta a proximidade da deslocação a Portugal do t io 
Bernardino (Bé), o nosso Henrique e o irmão Edmundo mudaram-se, ainda a meio do primeiro  

                                                             
15 - Que em 1916 foi tomado aos alemães e até 1949 serviu na Companhia Nacional de Navegação. Refi- 
     ra-se que, de 01 a 14 de Set. de 1917,  o navio serviu de prisão aos grevista portugueses que traba- 
     lhavam nos Telégrafos-Postais.  
  Como Henrique informa, na pág. 191 de “Mong-Há”, a viagem fora tormentosa e o barco era tão  
     lento que  “… andava três metros por segundo e recuava dois e, portanto, só andava um metro.”.  
16

 “A trança feiticeira” e “Amor e dedinhos de pé”. 
17 - Maria da Natividade Carlos, casada em 02.07.1911, na Igreja de S. Lourenço, em Macau, com Ber- 
      nardino de Senna Fernandes o qual — segundo Jorge Forjaz, em “Famílias Macaenses”, III Vol. —  já  
      depois da implantação da República em Portugal, passou, por alvará do Conselho da Nobreza, datado de  
      20.03.1949, a usar o título de Conde.      
18 - Vera, Elsa, Renée, Bernardino, Rui, Gaby, Maria do Carmo, Nuno, Rubye, Ondina, Alberto, Maria  
     Tereza e Arlete. 
19 - Vulgarmente conhecida por A Kuan. 
20 - A designação inicial foi alterada, após 25.04.1974, para Bairro “Norton de Matos”. 
21 - Nuno José de Sena Fernandes, meu particular amigo do pós 25 de Abril de 74, em Macau. 
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período do ano académico de 1946-47, para outra casa, na zona da Cumeada, situada na 
Travessa do Olimpo22, sem número, onde, então, moravam os irmãos José Marcos23 e Leonel 
Adalberto Batalha24, também eles vindos de Macau.  

 
 
 
 

 
E tão bem por lá se devem ter sentido que, ao contrário, das habituais mudanças de residência, 
operadas em Coimbra, no fim dos anos lectivos, os dois irmãos Sena Fernandes permaneceram 
o curso todo.  

Dir-se-ia que, tal como aos Deuses da antiga Grécia, ninguém os tirava do Olimpo … 
Com 30 anos de decalage, Henrique reconheceria, num dos seus livros25 que os seus 

conterrâneos do final dos 70 não imaginariam “… o que os estudantes doutros tempos 
passavam, a sua sensação de isolamento, os seus dias de terrível depressão.”, para, por ex-
periência, concluir que: “… os momentos mais difíceis eram os da quadra do Natal.”.  

Apesar disso, creio não ser difícil, imaginá-lo no final da década de quarenta e início da 
de cinquenta — todo garboso, envolto na sua capa negra de estudante, traçada a preceito e 
munido da inseparável pasta negra, posicionada a preceito em função do ano do curso26, pronto 
a assegurar protecção a algum caloiro perseguido por um trupe de estudantes — em Novembro, 
a descer da Praça da República para a Baixa coimbrã, detendo-se, ainda que por breves 
instantes, na bifurcação da Av. Sá da Bandeira27, a observar as amarelecidas copas outonais 
dos renques arbóreos constituídos pelos frondosos plátanos (Platanus sp.) que, como árvore de 
arruamento ali se destacavam e lhe chamavam a atenção mas que, décadas mais tarde e, já em 
Macau, o trairiam...  

Abaixo do Mercado, passava pelo edifício dos Correios bem 
como pelo pequeno Jardim da Manga e pensativo, contornava o edi-
fício dos Paços do Concelho, quedando-se, por instantes na Praça 8 
de Maio e à porta da multi-centenária Igreja de Santa Cruz, a cuja 
entrada principal se acedia por um lanço de escadas por, então, se 
encontrar a inferior cota face ao piso da Praça.  

Uma vez aí, caso não infletisse à direita, a caminho da Praça 
do Comércio, entrava sorridente, no chamado “canal”28.  

                                                             
22 - Perpendicular à Av. Dr. Dias da Silva e perto dos Serviços Meteorológicos e do Penedo da Saudade.  
      Nela residia o Professor Doutor Marques Esparteiro que na Universidade lecionava Matemática. 
23 - A concluir Medicina, vindo a estagiar em Medicina Tropical e se especializou em Oftalmologia. 
24 - A estudar na Escola do Magistério Primário. 
25 - “Nam Van. Contos de Macau”, pág. 22 e editado em 1978. 
26 - Fosse ele “grelado” ou “fitado”, consoante estivesse, respectivamente, no 4º ou no 5º ano do curso. 
27 - Um pouco acima do edifício da Manutenção Militar, quase à entrada da Rua de Saragoça. 
28 - Conjunto sequencial das Ruas Visconde da Luz e Ferreira Borges, que dava acesso ao Mondego. 
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Donairoso, como que apreciando os produtos expostos nas montras e, por mais falsas 
que fossem as jóias das damas com que se cruzava, não deixava de as cobrir com um olhar e 
prosseguia na sua lenta passada. À esquerda e a meio caminho para o Largo da Portagem 
ficava o Arco de Almedina pelo qual, tantas e tantas vezes, passava rumo ao Cineteatro Sousa 
Bastos ou à íngreme escadaria do Quebra-Costas que leva à Sé Velha, onde, nos primeiros dias 
de Maio se iniciavam29 as festividades da Queima das Fitas com a famosa, respeitada, e sempre 
mui aguardada Serenata Monumental!  

Mas, por norma, para o estudante de Direito 
que viera da longínqua Macau, o destino era o trian-
gular Largo da Portagem — ponto de referência da 
Baixa, com a estátua de Joaquim António de Aguiar ao 
centro, à dextra, o famoso Café Montanha30 e, mesmo a 
seu lado, o belo edifício do Banco de Portugal — que 
alcançaria após ter feito um “picar-de-ponto” nos Cafés 
Arcádia e Brasileira, frequentados por destacados vultos 
da Academia local.  

Uma vez na Portagem e depois de ter contemplado a margem esquerda do “Basófias31”, 
em que sobressaía o Convento de Santa Clara à Nova, para lá do qual, a caminho da Bencanta, 
de S. Martinho do Bispo e tantas outras povoações, ficava a curva do Almegue, lugar célebre 
pelo seu famoso poço-sem-fundo! Ao contrário do Verão em que o fraco caudal serpenteava as 
ínsuas de areia, o caudal do rio manter-se-ia em crescente até Abril. Era a dualidade do caudal 
do chamado “Basófias” que, consoante a época do ano, ora se apresentava abundante ou fraco. 

Após uma curta reflexão, duas opções se colocavam ao evocado nestas linhas. Uma, a 
mais curta, seria fletir à esquerda, atravessar a Avenida Emílio Navarro e virar à direita para o 
Parque32 onde, naqueles tempos e por muitos anos33, era hábito destroçar o desfile da Queima, 
em que os estudantes, estimulados pelo amparo etílico, proporcionado pelas fermentadas uvas 
da Bairrada e bem expresso nas numerosas “ampolas de estreptocepa” consumidas, celebravam 
com euforia — acrescida, nos anos pares em que, em Junho, se realizava a Festa da Rainha 
Santa34 — os últimos meses da bela vida de estudante na cidade dos Doutores; 
 A segunda opção levá-lo-ia, até ao Largo da Estação. Depois consoante a disposição e, 
sobretudo, a companhia, iria rumo ao Choupal35 ou deambularia pelas estreitas artérias da Bai-
xa, como, por exemplo, as Ruas36 Adelino Veiga, das Padeiras, da Louça, da Moeda, do Poço e,  
embora mais distante à da Sofia como, porque não dizê-lo, a triste-célebre R. Direita, poiso de 
“odaliscas” que, a deduzir pelas evocações que uns 40 anos mais tarde fez em Macau, muito o 
terão marcado e cativado ...  

                                                             
29 - Como ainda hoje, em que, porém, o desfile dos carros alegóricos se faz ao Domingo e não termina no   
   Parque Dr. Manuel Braga, mas na margem esquerda do Mondego onde criaram o “Queimódromo”. 
30 - Que encerraria em finais de Fevereiro de 1966. 
31 - Designação popular dada em Coimbra ao rio Mondego por tanto ir de cheia como levar pouca água. 
32 - Denominado Parque Dr. Manuel Braga, que foi responsável por espaços verdes e a sua valorização.   
33 - Ao contrário de hoje, em que o desfile da “Queima” é feito ao Domingo, outrora era a meio da sema-   
  na e a festa sequente não tinha lugar na margem esquerda do Mondego nem havia, como de há dez       
  anos a esta parte, o “Queimódromo” que entrou em funcionamento na “Queima das Fitas” de 2000.   
34 - Em honra da rainha Santa Isabel, mulher de D. Dinis, em que Coimbra acolhe, num curtíssimo espaço     
  de dias, duas grandes procissões que atravessam a cidade. A primeira sai da igreja de Santa Clara-a-         
  -Nova, para a igreja da Graça, na rua da Sofia. Dias depois a imagem regressa a Santa Clara. 
35 - Cujas pecaminosas odaliscas nos haveria de recordar, dezenas de anos mais tarde, nos jantares de  
  antigos estudante de Coimbra, residentes em Macau, em que participei 
36 - Que ligavam a Av. Fernão de Magalhães à Praça do Comércio e desta, pelas escada de S. Bartolomeu,  
  se alcançava o meio do “canal”. 
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 Romântico por excelência, Henrique moldou-se nos anos de Coimbra em que cultivou 
as letras e aprofundou a paixão pela sétima arte que desde Macau o encantava e a que, por toda 

a vida, seria fiel, quão eloquente, apreciador37.  
Como resultado de buscas que encetei, no ano letivo de 1950-51 havia mais dois maca-

enses38, para além de Henrique, a terminar o curso de Direito.  
Mas, já nesse período, lhe foi reconhecida a sua capacidade literária tendo em 1950 sido 

premiado nos Jogos Florais da Queima das Fitas da Universidade de Coimbra com o prémio 
Fialho de Almeida, em virtude do interessante conto intitulado “A-Chan, a tancareira”. Esta dis-
tinção foi determinante, pois, para além de o colocar no exigente nicho das letras conimbricen-
ses, constituiu um forte incentivo para o premiado.  

 
No livro do curso, de que tanto se orgu-

lham os finalistas, coube-lhe, 

em Maio de 1950, as pág. 72 e 

73, em que, a par de poemas 

de dois contemporâneos
40

, a 

sua caricatura permite-nos 

conhecer as suas preferên-

cias, em que sobressaíam os 

romances, contos e, como 

não podia deixar de ser, o 

culto pela sétima arte — o 

cinema
41

 — que ele já pra-

ticava desde Macau.   

                                                             
37 - Embora em Coimbra, naqueles tempos, não houvesse muito por onde escolher. 
38

- Respetivamente e por ordem alfabética os n.º
s
 16 e 19, enquanto a ele cabia o n.º 29. 

39 - Considerado o mais distinto macaense do séc. XX, foi (1951-52) Presidente da Direcção da Associa-  
      Ção Académica de Coimbra, fundada em 03.11.1887. Regressado a Macau, exerceu a advocacia e foi  
      eleito deputado da Assembleia Legislativa de Macau a que presidiu, de 1976 a 1992, ano em que  
      faleceu, em Hong Kong. Foi por diversas vezes condecorado, tendo-lhe sido atribuída, em 1987, a  
      Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, distinção que, segundo referência de Jorge Forjaz, en-  
     contrada no I Vol. de Famílias Macaenses, , nunca fora concedida a um macaense. 
40 -  De Joaquim Mendes e Américo. Por informação colhida junto do irmão Edmundo, o primeiro licenci- 
  ou-se em Direito e foi advogado; o segundo (Américo Carlos) Medicina, formando-se em Lisboa. 
41

- Regressado a Macau, foi crítico de cinema, colaborando no bissemanário católico “O Clarim”, no  
    “Notícias de Macau”, na Emissora de Radiodifusão e no “Confluência” órgão doutrinário da ADIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carlos Augusto Correa Paes d’ Assumpção39.  Edmundo José de Sena Fernandes. 
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No caso de Henrique de Sena Fernandes após considerações de enquadramento, 
Joaquim Mendes avançou com a introdução que, rezava:  

 

Mas Coimbra parecia não o querer largar e, rendido aos seus encantos, ele corres-
pondia. Como tal, só se licenciou em 1951-52 e com 26 anos, vindo, mutatis mutandis, mais 
tarde a reconhecer42 “ … com a média mais difícil de se alcançar …”. Isto é, 10 valores, sendo 
que como ele houve mais 16, como se pode ver pela tabela de classificativa que se segue: 

 
Estagiou em Coimbra, 
num escritório43 fronteiro  

 
à Igreja de Stª Cruz44 — evocada num velho fado de Coimbra, cantado Fer-
nando Rolim45 — de que ele tanto gostava e, algumas vezes, lhe ouvi ciciar: 
 

Igreja de Santa Cruz / Feita de Pedra Morena 
Dentro de ti vão rezar / Dois olhos que me dão pena. 

                                                             
42 - Na pág. 51 do seu livro “Nam Van – contos de Macau”, editado em 1978. 
43 - Segundo o irmão Edmundo, situado na Praça 8 de Maio. 
44 - Fundada (1131) pelos Cónegos Regrantes de St.º Agostinho, lá estão sepultados D. Afonso Henriques e  
   D. Sancho I, partilhando desde Ago. 2003 e com a Ig. de St.ª Engrácia o estatuto de Panteão Nacional.  
45 - De seu nome Fernando José Monteiro Rolim. 

…. Que a sedução desse mágico Oriente 
Se infiltrava na tua alma de adolescente 
E vivias alheio num mundo de quimeras,  
Como homem doutros povos, doutras eras.  
Vias o mundo com sorrisos, amor, beleza,  
Como se na alma tivesses uma luz acesa. …. 
 
Para, adiante, sublinhar: 

 

… E a vida real, a madrasta, a mãe de dor 
Vociferando-te, implacável, com furor: 
«É preciso trabalhar se se quer comer, 
É preciso ganha-lo se se quer viver.» 
Desenhava-te então solene funcionário 
No «guichet» dos correios a vender postais, 
Mais tarde muito digno professor primário 
Para amparar os irmãos e para ajudar os pais. 
 
E, sem esquecer a importância que, na sua 
 vida, a vinda para Portugal tivera, afirma: 
 

… Um empurrão forte lança-te para Portugal,  
Onde Coimbra acena como um ideal. … 
 
Realçados são seus méritos literários se interroga:  

… e que mais direi? 
Proclamar aos ventos e Portugal 
Teus méritos de contista, de escritor, 
Faria crer em propaganda de obras, 
De que fora eu o editor. 
 
E não esquece as paixões quando confessa: 

 

… A primeira deusa foi a Lília 
— Claro que o nome é figurado 

Vós não sabeis, jamais vireis a sabê-lo 
Só digo que era mulher de mormore e gelo. 
Depois novo amor, novo vulcão 
Falava-me dela todo entusiasmado 
E comparava-a a Esther Williams. 

 
E remata com a visão premonitória: 

 

Acabo a minha obra, mas leio o futuro. 
Eis que o vejo Governador de Macau, 
Solene, frio, altivo, com cara de mau. 
Mas há lampejos no seu olhar duro, 
Quando, recordando o que passou, 
Evoca Coimbra, os amigos, tudo o que amou.  

 Valores 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Núm. de alunos 16 19 12 11 10 2 4 3 1 
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DE  REGRESSO … À  MÁTRIA 
 
 
 
 
Uma vez terminado o estágio de fim de curso, em 1954 regressou à sua Mátria46 onde, 

começou por se dedicar ao ensino e, ainda que espaçadamente, para o 
continuar a acompanhar, voltemos a consultar a valiosa fonte que é a 
coleção do Boletins Oficiais de Macau, existentes na Biblioteca da 
Sociedade de Geografia de Lisboa.  
 

Assim, na pág. 691 do n.º 42, de 16.10.1954, ficámos a saber 
que fora contratado para prestar “… serviço no quadro do pessoal do-
cente do Li-
ceu Nacional 

Infante D. Henrique, a partir de 1 de 
Outubro corrente, como professor de 
serviço eventual do 2º grupo, com di-
reito ao vencimento fixado para profes-
sores interinos pela Portaria n.º 4.571, 
de 12 de Fevereiro de 1949 …”  

 
 
 
A leitura da pág. 224, do 

Boletim Oficial n.º 12 de Macau, de 
19.03.1955 sabe-se que, por extrato 
da Port.ª de 03.03.1955 — visada pelo 

Tribunal Administrativo a 16 desse mês e 
ano ele foi: 

 
 “… nomeado director das Instalações da 
Biblioteca do mesmo Liceu47, com efeito 
a 22 de Fevereiro findo e na vaga resul-
tante da exoneração da proprietária do 
lugar Dr.ª Maria Margarida Raínho Cam-
braia Duarte.”.  

 
 

O Suplemento ao B. Of. n.º 23, de Macau, de 07.06.1955 insere, a págs. 367 e 368 o 
Programa da celebração do “Dia de Portugal”, tendo-se assinalado pelas 21H45 de 10 de Junho 
e no Teatro “D. Pedro V” o Sarau, promovido pelo Conselho de Educação Pública, cabendo ao 
professor do Liceu Nacional Infante D. Henrique, Dr. Henrique de Sena Fernandes proferir uma 
conferência, intitulada “O lirismo nos Lusíadas”. 

 
 
 

                                                             
46 - Forma carinhosa como designava a sua terra (Macau) em complemento com a sua Pátria (Portugal). 
47 - Infante D. Henrique. 
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Dois meses depois, o B. Of. n.º 32, de 06.08.1955, sublinha que, “... por absoluta e 
inadiável urgência de serviço …” o Dr. Henrique Rodrigues de Sena Fernandes foi nomeado  “ … 

para exercer, interinamente, o cargo de bibliotecário da 
Biblioteca Nacional de Macau, na vaga resultante do 
regresso à Metrópole, por opinião da Junta de Saúde, do 
proprietário do lugar Dr. Manuel Gomes Madeira Guedes 
de Andrade… “. 

    
Graças à formação em Direito, exerceu, durante 

mais de meio século e em Macau, advocacia48, atividade 
essa que como o próprio reconheceu, lhe proporcionou 
“… alguma independência económica …”. 

  
Creio, porém, que foi como docente que, efe-

tivamente, se sentiu realizado, pois passaram-lhe pelas 
mãos largas centenas de estudantes, com quem soube 

ter e conservar sempre, fortes laços de amizade e recíproco respeito.  
 
Se bem recordo, conhecemo-nos poucos meses após a 

minha chegada49 a Macau, o mais tardar nos meados de 197350. 
Exercia ele as funções de Director e Professor de História na 
Escola Comercial “Pedro Nolasco”, Bibliotecário e advogado na 
praça de Macau.  

 
Não obstante a pequena gaguez que revelava, ouvi-lo, 

onde quer que fosse, era um prazer e pelos anos fora 
mantivemos sempre excelentes laços de amizade até porque 
havia pontos comuns51 que permitiram resistir às habituais 
diatribes da baixa políticas decorrentes do pós “25 de Abril” que, 
felizmente, nunca nos separaram. E quando o tema era a sua 
terra, a abundância de pormenores aduzidos fazia-me sentir 
privilegiada testemunha de gongóricas cenas em que — de cabeça ligeiramente tombada para a 
direita, de testa enrugada, sobrolho arqueado por cima da armação dos óculos de espessas 
lentes, com ínfimas paragens discursivas, gesticulando com a mão direita e com os dedos 
abertos — com frequência, até punha as personagens intervenientes a falar em discurso directo!  

Da família recordo irmãos e irmãs, bem como a mãe52, senhora de grande porte, de 
cabelo apanhado e sempre bem vestida, que frequentemente via passar, elegantemente vestida 
e que, por norma, se deslocava de requixós53. Mas, com quem durante décadas tive e mantenho 
estreita relação foi com os primos Rubye e Nuno Sena Fernandes. 

                                                             
48 - Teve escritório no 3º andar do n.º 43 da Av. Almeida Ribeiro, em plena Baixa de Macau num prédio  
      situado em frente ao Hotel Central e do lado esquerdo de quem a desce, vindo do Largo do Senado. 
49 - A 28 de Setembro de 1972. 
50 - A minha mulher reiniciou em Janeiro desse ano o 4º ano da Escola Comercial e teve-o como pro-     
     fessor de História, em cujas aulas era tão explicativo que, na opinião dela, ninguém precisava de  
     estudar pois bastava   estar-se com atenção nas aulas. 
51 - Como a História, nomeadamente a de Macau que me interessava conhecer e sobretudo Coimbra que    
     vivemos, ainda que em períodos e condições bem diferentes.  
52 - De seu nome Maria Luísa de Oliveira Rodrigues, era irmã do Dr. Damião Rodrigues que conheci e  
      com quem, graças ao 25 de Abril, convivi de perto no Centro Democrático de Macau (C.D.M.).  
53 - Designação dada em Macau aos triciclos em que até duas pessoas se deslocam graças ao esforço de 
      um pobre condutor que pedalava accionando um sistema de carretos multiplicadores da força.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Jan. de 75, com ele e a minha 
mulher, à porta da “sua escola”. 
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Muito gostava das Ilhas, quer da Taipa, quer de Coloane e, apesar de, então, não só não 
haver ligação rodoviária54 e, directamente, de Macau para a segunda ilha se estar condicionado 
à existência da maré, era frequente vê-lo por lá, sendo praxe anual acompanhar a turma dos 
finalistas da Escola Comercial, num passeio por Coloane. Parecendo querer sorver cantos e re-
cantos dos verdejantes vales desta Ilha, apreciava a beleza da diversidade vegetal, detendo-se 
aqui, alongando a vista além e, assim, inteirava-se do nome duma árvore ou retinha as particu-
laridades de algumas flores cuja cor ou disposição das pétalas lhe chamavam à atenção.  

Recordo-me que em finais de Maio de 1974 — numa visita de estudo com finalistas da 
“sua Escola” à, então, Granja da M.E.A.U.55, em Seak Pai Van — termos percorrido, após o 
repasto, a antiga e mal conservada Estrada Militar evidenciando ele grande interesse na recolha 
de informação botânica, realçando aos alunos aplicações dadas, na tradicional medicina chine-
sa, às diferentes partes dum vasto lote de plantas. 

 
Mas, por mais voltas que a conversa desse, ele rejubilava quando se lhe tocava na sua 

Coimbra, de que se manteve eterno enamorado. Assim, de permeio com duas cachimbadas, 
uma ou outra sonora gargalhada e pausas reflexivas, descrevia minuciosas cenas. A páginas 
tantas, como que se despertasse, punha-se a andar “em marcha acelerada” e lá íamos nós atrás 
dele, seguindo-o, virtualmente, no dédalo das ruas e ruelas da alta56, para, dali a pouco, nos 
falar, pachorrentamente, da exuberância dos recantos do Jardim de Santa Cruz57, também dito 
da Sereia, ou quando, ao cimo da Rua Alexandre Herculano, deambulava junto ao Aqueduto58 
de S. Sebastião com os ele-
vados59 nichos, pelas rectilí-
neas áleas do Jardim Botâ-
nico60 atapetadas de amare-
lecidas folhas caídas.  

De seguida acom-
panhávamo-lo, junto à velha 
Maternidade, na subida da 
R. Márnoco e Sousa, rumo 
aos socalcos do Penedo da 
Saudade, onde, a par de 
deleitar a vista com a pano-
râmica sobre as faldas da 
serra da Lousã, tonificava a 
alma com a leitura dos ver-
sos, gravados em placas de 
mármore, vivência essa que, para sempre, o marcou e refletia o doce sortilégio que tanto o pren-
dia àquela boa terra e aqui bem expressa nesta foto61 do consagrado fotógrafo Fong Kam Kuan.    

 
 

                                                             
54 - A primeira das três pontes que de existem e que entrou em funcionamento a 05.10.1974. 
55

 - Missão de Estudos Agronómicos do Ultramar. 
56 - Rua e Largo da Matemática, Rua do Loureiro, Travessa do Cabido, Largo da Sé Velha, Rua Fernandes  
  Tomás onde funcionou o Cinema Sousa Bastos. 
57 - Na parte superior ficava o campo de futebol da Associação Académica de Coimbra, vulgo “Briosa”. 
58 - Reconstruído no séc. XVI, sobre um antigo aqueduto romano, no curto reinado de D. Sebastião. 
59 - Ladeando o arco principal existem um evocativo de S. Roque e outro de S. Sebastião 
60 - De Domingos Vandelli, Avelar Brotero e Júlio Henriques.  
61

 - Inserida na interessante publicação “Um olhar sobre Coimbra”, editada em 2000 pela, então, Câmara  
       Municipal das Ilhas Provisória, da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM),  como o apoio e  
       patrocínio da Câmara Municipal de Coimbra.  
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 PEQUENOS  EPISÓDIOS 
 

 

 

 

Da vivência que mantivemos, ouvi-o falar de situações ocorridas em Macau e até 

testemunhar outras em que foi envolvido… De entre várias, partilho as seguintes: 

 

●O  COLETE. 

 

Tendo estudado Direito em Coimbra, Camilo de Al-

meida Pessanha chegou a Macau em 1894 onde, exercendo 

várias funções, viveu, mais de 30 anos, até ao seu faleci-

mento em 1926 e está sepultado no cemitério de S. Miguel. 

Os pais
62

 de Henrique de Sena Fernandes casaram 

em Macau a 17.04.1921 na igreja da Sé e, segundo lhe ouvi 

contar, directamente, de entre as inúmeras pessoas que 

foram convidadas a assistir à cerimónia estava Camilo 

Pessanha.  

Sucedeu, porém, que, para surpresa de muitos, ele 

não compareceu! Foram aventadas várias hipóteses, mas só 

passados dias se soube a razão pela qual o distinto convi-

dado faltara. É que, à última hora não encontrou o colete 

que se propunha vestir. Virou a casa toda de pantanas e no 

desespero da aproximação da hora da cerimónia, não encontrou a dita peça.  

Irredutível, considerou que sem ele não compareceria. E não foi mesmo.  

Porém, ao fim do dia, quando já se ia deitar, foi que reparou que, afinal, trazia 

vestido, por de baixo da camisa, o tão procurado colete! 

É que Camilo Pessanha era opiómano e nesse dia lá teria excedido a dose…   

 

 

●    ERRO  ORTOGRÁFICO ... 

 

Quando ocorreu o “25 de Abril”, gerou-se em Macau uma fração na comuni-

dade portuguesa. Uns queriam mudanças imediatas, outros nem tanto assim, pois como 

estava é que estava bem. Não havia nem nunca foi autorizada a existência de partidos. 

Porém, surgiram, inicialmente, dois agrupamentos que, surpreendentemente foram clas-

sificados como Associações Cívicas! O primeiro foi o Centro Democrático de Macau
63

 

(C.D.M.), tendo, meses depois, surgido a Associação para a Defesa dos Interesses de 

Macau (A.D.I.M.), sendo habituais as alfinetadas entre os membros de ambas as 

instituições e a que mais enfurecia os correligionários da ADIM era a troca do de, pelo 

em.  

Recordo-me bem que, em véspera de umas eleições em que entrámos e que até 

houve “pintura nocturna” em que, a par da afixação de cartazes, se deviam deixar 

escritos a spray meia dúzia de slogans, foi acordado, por debaixo da janela do seu 

                                                             
62 - Edmundo José do Couto de Senna Fernandes e Maria Luísa de Oliveira Rodrigues. 
63 - Constituído na sequência dum jantar realizado a 30.04.74 no Restaurante Fat Siu Lau, na Rua das  
   Felicidades. Eram 32 pessoas e eu estive nesse significativo jantar. 
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gabinete, mimosear o Dr. Henrique Sena Fernandes
64

, com um incentivo, o qual, para 

além de ser curto e objectivo, devia dizer: tão-somente 

 

Força Henrique 

 

Porém, por incapacidade operativa de quem manuseava a embalagem do spray, 

agravada pelo inopinado aparecimento duma viatura vinda da Av. D. João IV, o certo é 

que o “povo” se pôs em fuga, deixando a mensagem incompleta.  

No dia seguinte gerou-se profunda indignação nas hostes adimócratas, pois a 

falta da cedilha, pressupunha, como propagaram nas hostes dele, o nosso firme pro-

pósito de condenar o bom do Dr. Henrique à forca!   

 

  

●    OS  PLÁTANOS. 

 

Em 1985 foi editado o livro “Amor e Dedinhos de Pé” que devorei num ápice e 

me permitiu conhecer um pouco do antigo Macau, de que, como se costuma dizer, já 

nem sombras havia quando cheguei treze anos antes… 

Dias depois, numa das muitas recepções que, pelos mais variados motivos havia, 

felicitei o Dr. Henrique o qual se mostrou muito lisonjeado. Ora, numa de conversa 

puxa conversa, ainda que com pezinhos de lã, tive o cuidado de, com delicadeza, lhe di-

zer que, contrariamente, ao que referia
65

 na passagem: 

 

… acácias66, enfloradas de vermelho e chegou às hortas de Long Tin 
Chün, correndo à sombra dos plátanos meditabundos. Em seguida abriu-se 
a zona da Flora, calma e bucólica, longe dos ruídos citadinos. … 

 

em Macau não havia plátanos, pois era uma espécie botânica de clima temperado a frio. 

Surpreso, pela observação, esticou-se todo, torneou a cabeça e, agastado, de pronto 

brandiu o indicador direito, retorquindo: 

— Não há plátanos?!! … Mas havia … havia … 

Dito isto, deu meia volta e eu ali fiquei especado, lamentando tê-lo incomodado, pois 

como fora evidente, partira aborrecido, muito embora eu tivesse tido o cuidado de o 

interpelar com delicadeza. 

Creio que foi a única vez em que se aborreceu comigo. Porém, dias depois já me 

cumprimentava com a afabilidade que lhe era timbre e que tão grato me é recordar.  

 

 

●    QU’ É  DELAS?...  

 

No inicio dos anos oitenta, por ocasião de um “10 de Junho”, deslocou-se a 

Macau um Grupo de Fados de Coimbra que nos deleitou e a quem alguns residentes, 

nomeadamente antigos estudantes da “Lusa-Atenas”, homenagearam com um jantar na 

Pousada de Cheoc Van.  

Como não havia cerimónias nem lugares marcados, fiquei na mesa dele, tendo-o 

bem na minha frente o que perspectivava agradável noite de lembranças. A páginas 

                                                             
64 - Presidente da Direcção da A.D.I.M. e Director da Escola Comercial “Pedro Nolasco”, 
65 - Na IV edição do livro em causa, corresponde ao trecho situado na passagem da pág. 150 para a 151. 
66 - Referia-se à Delonix regia Raf, originária e Madagáscar, vulgarmente conhecida por acácia rubra que,  
  em Macau, floria na segunda quinzena de Junho. 
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tantas chamou o “boy”, pediu-lhe a lista de vinhos e, após ter passado uma displicente 

olhadela pela mesma, encomendou duas garrafas de uma conceituada marca de bom 

vinho tinto. Vindas para a mesa, foram as mesmas, cerimoniosamente, abertas para 

arejar. Pouco depois, foi solicitado ao pessoal disperso pelo terraço da Pousada que se 

sentasse e, para surpresa minha, vi um dos elementos do grupo visitante, passar junto à 

mesa e com a capa pelos ombros, pendente e oscilante, envolver, com tal mestria, as 

ditas garrafas que, sem as deixar tilintar, foram elevadas e levadas da nossa mesa!…  

Pouco depois, o Dr. Henrique, ao querer provar o vinho, olhou para o local onde 

as garrafas deviam estar e estupefacto, balbuciou:  

— Mas, … qu’…  é delas?... Isto é uma pouca vergonha !… 

E, não se conformando com a dura realidade, de pronto chamou o empregado e, embora 

resmungando, mandou repetir a dose.  

 

  

●    RESPOSTA  TRANQUILIZADORA. 

 

 Como ele desenvolvesse uma diversificada actividade era um homem que — 

como soe dizer — “tocava muitos instrumentos”, pelo que, dum modo geral, não era 

fácil de encontrar. Bem se tentava mas, localiza-lo é que não… 

 Telefonava-se para a Escola, à procura do Diretor e, por norma, éramos infor-

mados que: 

— O Sr. Diretor não chegou. 

 Tentava-se a Biblioteca de Macau, mas, ainda que um mais elucidativa, pouco 

diferia a resposta, pois ficávamos a saber que: 

— Hoje o Dr. não veio ainda. 

Resignados tentava-se, então, o Escritório Judicial onde, de ponto, nos infor-

mavam que não estava e sugeriam que ligássemos para a Escola ou para a Biblioteca. Se 

retorquíssemos que já o fizéramos sem êxito, obtínhamos a tranquilizadora, simpática e 

elucidativa resposta:  

— Ah… então, … o Dr. Henrique está no caminho … 

 Independentemente do local por que começássemos o mais provável era o Dr. 

Henrique “estar no caminho”, o que levou a que certo dia tivesse ouvido a um amigo 

comum o seguinte comentário: 

— Caramba! Muito anda o Henrique… 

 

 

●    DUX  VETERANORUM 

 

 

Independentemente da época e o tempo que tenham vivido em determinado lo-

cal, é hábito os antigos estudantes de Coimbra conviverem e recordarem situações e per-

sonagens de referência do seu tempo. Salvo raras excepções, esses convívios, para além 

de serem intergeracionais pautam-se por lautas refeições de que emana a sã câmara-

dagem que os une. 

Em Macau havia alguns antigos estudantes e a partir do início da década de oi-

tenta, muitos mais se nos juntaram. Aí por 1983 e, salvo erro, até 06.12.1991 organiza-

ram-se diversos jantares, havendo anos em que se chegaram a fazer dois, sendo um em 

Maio, por ocasião da “Queima das Fitas” e outro em Nov./Dez. a recordar as célebres 

“Latadas” e as tradicionais recepções aos caloiros que, no nosso caso, eram os antigos 

estudantes de Coimbra recém-chegados a Macau.  
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A preparação desses encontros gastronómicos era, por vezes, precedida duma 

tarde desportiva em que, em função da capacidade motora e tida em conta a dilatação 

abdominal, o “povo” era agrupado por equipas referenciadas por topónimos conimbri-

censes tais como “Tovim”, “Cruz de Celas”, “Santa Clara”, “Arregaça”, etc. A modali-

dade praticada era o futebol de cinco realizavam-se nas instalações do Colégio D. 

Bosco. 

Havia uma comissão organizadora, cujo “comité” central era liderado pelo sau-

doso Zezé Rosário e integrava o Macedo Loureiro, Nuno de Sena Fernandes, Nelson 

Ramos, Raul Leandro dos Santos e o autor destas linhas, comparecendo, de quando em 

vez, às reuniões outros e outras, o João Bosco e a Bi, o Zé Belo, a Manuela Frias dos 

Santos ou o marido, etc. Como havia cultores de fados de Coimbra mas, de entre nós, só 

um tocava de viola
67

, lembrou-se a malta de admitir, com a denominação de “alunos-

supranumerários” dois tocadores
68

, sendo que um de guitarra e outro de viola, distin-

guidos com “Doutoramentos-ò-nós-das-Caldas”
69

 recordando-me que um foi em “A 

ssobio Acústico” e o outro em “Harpa e Dança”.   

O primeiro desta série de jantares teve 

lugar no Restaurante do Complexo de Corridas de 

Cavalos, na Ilha da Taipa, sendo que os demais 

tiveram lugar no Hotel Lisboa onde, em função do 

número dos inscritos, se reservava a sala redonda 

ou, se as inscrições o justificavam, o salão do 

Restaurante “Portas do Sol, senão ambos. A 

decoração da sala era feita a preceito e à boa moda 

das Repúblicas coimbrãs, não faltando, certa vez e 

para surpresa dos empregados do Hotel, o vinho, 

consoante se tratava de tinto ou de branco, ser 

deitado em diferentes recipientes, reservatórios ou vasos de clisteres e servido pela 

respectiva cana ou bico...  

À laia de noticiário televisivo, eram apresentadas umas rábulas, em que, por trás 

duma armação rectangular de madeira, a imitar o ecrã dum televisor, se glosavam situ-

ações ocorridas no território, ficando memorável a imitação que o Nelson Ramos fez
70

 

dos agentes da P.S.P. local, afectos à Brigada de Trânsito e que em determinada altura 

foram postos a falar pela rádio
71

 a fim de prestarem informações aos condutores. 

A dada altura, tendo em conta tratar-se do residente com a matrícula mais antiga 

na Universidade de Coimbra, escolhemos um “Dux Veteranorum” mas, dada a sua 

assumida passividade, decidiu-se “dar-lhe baixa” e, por cooptação, proceder-se a novo 

recrutamento tendo, por unanimidade, a escolha recaído no Dr. Henrique que era, de 

entre os residentes, o que melhor personificava o típico estudante de Coimbra.  

E como era belo ouvir ler as suas mensagens evocativas, interrompidas por estri-

dentes gargalhadas e sonoras salvas de palmas, numa clara manifestação de agrado pelo 

que nos dizia. E como ele se deliciava a recordar-nos a sua experiência dos tempos de 

Coimbra ...  

Foi mais uma das muitas funções que desempenhou e em que a sua folha curri-

cular é omissa. Fê-lo com total entrega, plena satisfação, grande elevação, reconhecido 

mérito e, como soe dizer-se, acendrado brilho. 

                                                             
67 - O Manuel Pereira Araújo, da Polícia Judiciária. 
68 - Um o João Loureiro e o outro o Meireles de Carvalho 
69

 - Numa jocosa evocação do título Honoris Causa. 
70

 - Na véspera da chegada a Macau do Presidente da República Ramalho Eanes. 
71 - Onde, dada a dificuldade em pronunciar certas palavras, diziam “… enceradas ao trânsito …” 



16 
 

●     A  SUA  ACADÉMICA 

 

   Em determinada altura a “Briosa” passou por dificuldades financeiras o que 

levou os antigos jogadores da Académica e, sobretudo, antigos estudantes de Coimbra a 

quotizarem-se de forma a sanar-se o endividamento em que a instituição se encontrava. 

Por todo o lado se reuniram donativos e Macau, com poucos mas bons, não se fez espe-

rar. Assim, de um dia para o outro, um grupo pôs em prática um plano e toca a juntar 

patacas. A primeira “porta” a quem batemos foi o Dr. Carlos d’ Assumpção, que, então, 

era o n.º 2 da hierarquia oficial do Território, o qual certa tarde foi “assaltado” por meia 

dúzia
72

 de antigos estudantes de Coimbra e ao saber ao que íamos, de pronto perguntou: 

— E então quanto querem? … Quanto é preciso?... 

O nosso silêncio e tergiversações levaram-no a avançar: 

— Digam lá, chegam 20.000 patacas ou querem mais? 

Aceitamos radiantes, tomámos um cafezito no gabinete que lhe estava reservado nas 

instalações da Assembleia Legislativa
73

 e arrancamos, desfazendo-se o grupo junto ao 

edifício do Banco Nacional Ultramarino, no cruzamento da Av. da Praia Grande, com a 

Av. Infante D. Henrique. 

 O Dr. Henrique dirigiu-se para o seu escritório e nós fazendo que íamos à vida, 

demos-lhe uns minutos “de avanço” e retrocedendo, fomos-lhe no encalço. Recebeu-nos 

sorridente, mas desconfiado pois cheirou-lhe que andava partida no ar. Não o querendo 

fazer sofrer, de pronto ficou a conhecer a nossa argumentação cuja fundamentação foi: 

— Depois do Assumpção, a pessoa mais importante dos antigos estudantes de Coimbra 

residentes em Macau é o Dux Veteranorium, pelo que apelamos à tua generosidade, 

para que abras os cordões à bolsa. 

 De imediato “arrotou”, com 5.000 patacas e teve direito a uma salva de palmas. 

 

 

 

●     A  SOCIABILIDADE 

 

 Dotado de grande sociabilidade, a sua presença era disputada nos frequentes 

encontros em que participava e dado o dom que tinha de no uso da palavra, prender a 

atenção dos demais, bem se podia dizer, à sua roda não havia tristeza. 

Em diversos ambientes tive ocasião de 

o ouvir recordar Macau de outrora e 

constatar a graciosidade da sua capa-

cidade oratória a que, por norma, não 

faltava uma historieta em que, envolta 

de múltiplos pormenores, evoluíam 

figuras típicas que por ele eram des-

critas com imensa graça, de que resul-

tava um agradável ambiente. Ele não 

se cansava e os que o ouviam deleita-

vam-se com o que nos dizia. 

 

 

                                                             
72

 - Henrique de Sena Fernandes, Zezé Rosário, Macedo Loureiro, Nuno de Sena Fernandes e eu. 
73

 - Que inicialmente e à data funcionava no rés-do-chão esquerdo de quem entrava no edifício do  
      Palácio da Praia Grande.  
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O  BRASÃO  DE  SENNA  FERNANDES 
 

 

 

 

Muito embora já se tivesse perdido, o Dr. Henrique orgulhava-se do facto da sua 

família ter um brasão.  

Ora, ainda que sucintamente tentarei, segundo regas 

heráldicas, não só descreve-lo, isto é, brasonar, como explicar 

quando e a quem a dita distinção foi concedida,  

Refira-se que a sua apresentação a cores aqui patente se 

ficou a dever a mestre José Sesifredo Estevéns Colaço que, gra-

ciosamente, o recuperou.  

Segundo o Volume XVI da Enciclopédia Luso-Brasileira 

de Cultura
74

, foram concedidas, por alvará de 11.05.1871, a 

Bernardino de Senna Fernandes, 1º Barão e 1º Visconde de 

Senna Fernandes as seguintes armas:  
De oiro, águia bicéfala, de negro, estendida, armada de ver-

melho, com um crescente, de prata apontado para o chefe, sobre o 
peito; bordadura de vermelho, carregada com quatro cruzetas de oiro 

entre quatro crescentes de prata apontados para o chefe, sendo estes 

acantonados e aqueles no centro do chefe, do contrachefe e nos flan-

cos do escudo.  
Timbre: uma águia de negro andante e armada de vermelho. 

 

Consultando o III Vol. da “Nobreza de Portugal e do Brasil, ficamos a saber
75

 que, 

Bernardino de Sena Fernandes
76

, foi, único Barão e Visconde e 1º Conde de Sena Fer-

nandes. Era grande proprietário e negociante em Macau, onde, como cônsul (hono-

rário) representou a Itália e o Sião
77

. 

Titular de diversas condecorações como, por ex., Comendador das Ordens de Cristo e 

do Elefante Branco (Sião), Cavaleiro da Torre e Espada, etc., a quem alguns comerci-

antes chineses de Macau, num preito de homenagem ao “Benemérito Cidadão” erigiram 

uma estátua no cemitério de S. Miguel, a qual ainda lá existe. 

 O título de Barão foi-lhe concedido, em 25.10.1888, por Decreto do rei D. Luís e 

elevado a Visconde, em duas vidas, por Decreto de 17.05.1890 pelo rei D. Carlos, que, 

também, por duas vidas, o elevou a Conde, em 16.03.1893. 

O 2º Conde de Sena Fernandes Bernardino de Sena Fernandes Júnior, nasceu 

(22.06.1867) e faleceu (12.10.1911) em Macau.  

O 3º Conde foi Bernardino de Sena Fernandes, filho primogénito do 2º Conde.  

 Ora, como referi, o título foi concedido em duas vidas, posto que se extinguiu. 

 

 
 
 
 

                                                             
74 - Na coluna 1759. 
75 - Na pág. 310. 
76 - Filho de Vicente José Fernandes e de Ricardina Constantina de Sena, nasceu em Macau, em  
      20.05.1815 e na sua terra faleceu em 02.03.1893. 
77 - À data, designação atribuída à actual Tailândia. 
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CARGOS  E  FUNÇÕES 

 

 

 

Durante a vida e em particular nos seus últimos 56 anos 

Henrique Rodrigues de Sena Fernandes serviu a sua terra, de-

sempenhando cargos e funções de reconhecido mérito. Para além 

da docência no Liceu Nacional “Infante D. Henrique”, na Escola 

do Magistério Primário e sobretudo na Escola Comercial “Pedro 

Nolasco”, instituição muito ligada à família Sena Fernandes, de 

que durante 12 anos foi Director. Mas a sua vasta folha curricular 

indica que foi Director, interino, do Centro de Informação e 

Turismo de Macau, bem como Director da Biblioteca Nacional 

de Macau. Presidiu, por duas vezes à Comissão Organizadora do 

Grande Prémio de Macau, à Direcção do Rotary Club de Macau, 

à Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM)
78

, à Direcção do Clube de 

Macau, à Direcção da ADIM
79

. Foi Sócio fundador da Associação “Doci Papiaçam Di 

Macau”
80

, integrou à Associação dos Advogados de Macau
81 

sendo n.º 2 na ordem de 

inscrição, o decano e a cuja Mesa da Assembleia Geral presidiu e foi Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, 

SARL. 

 

 

DISTINÇÕES 

 

 

 

Por dados recolhidos e sem garantia de totais, foi alvo de diversas distinções: 

  

- Oficial da Ordem da Instrução Pública (1978);  

- Comendador da Ordem do Infante D. Henrique (1986);  

- Medalha de Mérito Cultural do Governo de Macau (1989);  

- Medalha de Valor do Governo de Macau (1995);  

- Grão-Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada (1998);  

- Cidadão Emérito de Macau
82

; Medalha de Mérito Cultural83 (2001).  

- A 23.01.2003 Académico Correspondente
84

 da Academia     

   Internacional da Cultura Portuguesa e; 

- A 10.10.08, Doutor Honoris Causa pela Universidade de Macau. 

                                                             
78 - A que tive a honra de pertencer e onde a minha mulher estudou e o teve como professor. 
79 - Em cujo jornal “Confluência” era responsável pela rubrica “Cinema em Macau”.  
80 - Associação de carácter recreativo-cultural, com  o objectivo de preservar a cultura e difundir o dia- 
       lecto macaense (o Patuá de Macau), constituída em 21.08.1995, com mais 14 elementos entre elas  
       essa grande senhora do teatro macaense Maria Cândida de Carvalho e Rego Machado Correia Mar-  
      quês, vulgo Mariazinha. 
81 - Constituída em 1991, simultaneamente através do Estatuto do Advogado, o qual foi aprovado pelo  
      Decreto-Lei n.º 31/91/M, de 06 de Maio. 
82 - Distinção concedida pelo Leal Senado de Macau, em 24 de Junho de 1999.      
83 

- Distinção concedida em 19.12.2001, pela Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). 
84 - Admitido em sessão realizada no Auditório Prof. Doutor Adriano Moreira, na Sociedade de Geografia 
      de Lisboa, a que tive o prazer de assistir. 
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 Mais haveria a recordar deste ilustre cidadão que dando a conhecer a sua terra 

honrou as letras portuguesas. Creio que outros, com maior capacidade e brilho, o farão.  

Independentemente de concordar, com o que aqui foi dito, no tocante à reedição 

das suas obras e o seu consequente envio a Centros e Bibliotecas onde haja núcleos lu-

sofonos, creio que a melhor forma de perpetuar a sua memória, será e tenho a subida 

honra de propor: 

 

 

a instituição de um Prémio Literário, de carácter anual ou 

bianual, com o nome de Henrique de Senna Fernandes o qual, 

estou em crer, contaria, com a comparticipação de institui-

ções
85

 ligadas a Macau e não só, 

 

ou a criação, em Macau, de uma artéria com o nome de Hen-

rique de Rodrigues de Sena Fernandes, que, assim, perpe-

tuaria o seu nome.     
 

 

 

 

Grato pela oportunidade que me foi concedida de participar nesta
86

 singela 

homenagem promovida pelo Professor Doutor Rogério Miguel Puga e, em boa 

hora, levada a cabo nas instalações da Casa de Macau, em Lisboa, 

 

 

 

 

 

Lisboa, 29 de Outubro de 2010 

 

 

 

António Júlio Emerenciano Estácio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
85 - Casa de Macau, em Lisboa, Fundação Jorge Álvares, Fundação Oriente, Fundação Macau, Instituto In- 
    ternacional de Macau, Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, etc. 
86

 - Seminário de Homenagem ao Doutor Henrique Senna Fernandes, organizado pelo Centre for English,  
     Translation and Anglo-Portugueses Studies (CETAPS), FCSH, Universidade Nova de Lisboa/FCT. 


