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Faleceu
Ferreira Junior.

Natural de Gândara dos Olivais, Conceiho de Leiria, José Ferreira Junior,
licenciou-se em Medicina corn a especialidade em pneumologia. Exerceu a
atividade de medico pneumologista durante 60 anos em Leiria, onde tinha
consultório e onde era reconhecido quer pela sua atividade profissional
quer pelo seu trato pessoal.

Era casado corn Maria Luisa Confraria Ferreira e pai de trés flihos, Rui
José Confraria Ferreira, Lulsa Maria Confraria Ferreira e Ana Maria
Confraria Ferreira Nunes Pereira.

Foi candidato pela Comissão Eleitoral de Unidade Dernocrática — CEUD,
tendo sido a época preso pela PIDE, pela sua luta antifascista.

Depois da revoluçäo de Abril, José Ferreira Junior foi urn dos fundadores
do Partido Popular Dernocrático PPD, nurna reunio realizada na Curia
(Anadia) onde participararn cerca 26 pessoas.

Foi também através da sua iniciativa que foi implantado o PPD no Distrito
de Leiria.

Foi Deputado Eleito pelo CIrculo Eleitoral de Leiria a Assernbleia
Constituinte, no perIodo 1975-1976.

Foi ainda Deputado Eleito pelo CIrculo Eleitoral de Leiria na ia
Legislatura, no periodo 1976-1980.

no passado dia 15 de Dezembro, aos 86 anos de idade, José

Foi Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, no periodo 1998-2002.



Por altura da suamorte, lorarn muitas as manifestaçOes de pesar, de que
destacamos a do seu companheiro e grande amigo Tomás de Oliveira Dias
que conviveu e se cruzou corn o medico antes e depois do 25 de Abril nas
lides polIticas.

Lamentando a morte de José Ferreira Junior, afirmou: “Leiria ficou Inais
pobre. F uina perda muito grande porque o Dr. José Ferreira Junior era urn
homern hem formado, muito ligado aos valores da social-democracia, para
alérn de ser urna personalidade muito estimada na Cidade de Leiria “, e,
recorda ainda que o Dr. José Ferreira Junior “ pertenceu a ala esquerda
moderada antes do 25 de Abril “.

Deixa urn significativo legado escrito, as suas memórias, que escreveu nos
ültimos anos de vida.

Porque os homens grandes não se reconhecern apenas pela obra que
deixam, mas tambérn pelas mernórias que deles guardamos e pela
humanidade e generosidade corn que se relacionam corn os outros.

A Assembleia da Republica reunida ern 19 de Dezembro de 2014 exprime
assirn o seu pesar pela morte de Jose Ferreira Junior e expressa a sua
farnIlia as mais sentidas condoléncias.
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