VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PROF. ANToNIO ROSA MENDES

Antonio Manuel Nunes Rosa Mendes nasceu em Vila Nova de Cacela, concel
ho de Vila Real
de Santo Antonio, no Algarve, a 21 de Maio de 1954. Fez o ensino secundário
no Liceu
Nacional de Faro, tendo-se licenciado em HistOria e em Direito, pela Universidade
de Lisboa,
respectivamente, em 1981 e 1995. Mais tarde, graduou-se em Mestre em Histór
ia Cultural e
PolItica, em 1991, pela Universidade Nova de Lisboa, e Doutorou-se em Histor
ia Moderna,
em 2003, pela Universidade do Algarve.
Era professor na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
do Algarve,
tendo leccionado as disciplinas de HistOria da Cultura, História do Algarve
e Direito do
PatrimOnio Cultural. Era, ainda, Director da Biblioteca daquela instituição univer
sitária,
tendo sido responsável pelo Centro de Estudos de PatrimOnio e HistOria do Algarv
e (CEPHA).
As raizes algarvias marcaram toda a sua intervençào académica, cIvica, social
e polItica. Foi
urn professor ernérito, respeitado e admirado por alunos e colegas e por toda comun
a
idade
das suas relacoes, tendo contribuido para impulsionar a investigaçäo cientIfica em
torno da
HistOria do Algarve.
Deixa em todos quantos o conhecerarn urna imagem de homem integro, culto,
humanista,
desprendido, humilde, corn carácter, princIpios e coragern cIvica.
Foi urn regionalista comprometido, apaixonado pelas temáticas regionais,
que lutou por
urna Regiäo do Algarve corn rnais poderes e autonornia adrninistrativa e politic Além
a.
de
académico e historiador, AntOnio Rosa Mendes foi urn pedagogo, poeta, jurista
, editor e
autor de urna vasta bibliografia.
Foi urn dos fundadores da editora algarvia “Gente Singular”. Realizou
inürneras
conferências, em Portugal e no estrangeiro. Foi presidente da “Faro, Capita Nacion
l
al da
Cultura”, ern 2003 e 2004.
Social democrata por opçào politica, foi presidente da Assembleia Municipal de
Vila Real de
Santo AntOnio (1985-1989) e Vereador nessa autarquia (1989-1993).
Em 2011, foi
mandatário distrital da candidatura do PSD as eleiçöes legislativas.
A 4 de Junho de 2013, AntOnio Rosa Mendes faleceu em Faro. 0 Algarve e o Pals
perderam
urn vulto erninente da sua Cultura.
Assembleia da Repüblica, 5 de Junho de 2013
Os deputados
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