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Faleceu na segunda-feira, aos 61 anos, em Versalhes, Franca, José Freire Aiituaes. Antigo deputado
do PSD, jornalista e historiador, foi também adjunto politico do Primei.ro-ministro Anibal Cavaco
Silva entre 1988 e 1993.

Mestre em relaçoes internacionais pela Faculdade de Ciências cia Comunicaçao da Universidade
Complu tense de Madrid, José Freire Antunes era natural do Paul, conceiho da Covilhã. Ainda aqui
iniciou a sua intezvençao politica, no associativismo estudani1 B que continuaria em Lisboa.

Deputado do PSD eleiro pelo cIrculo do Porto, esteve na AR entre 2005 e 2009. No PSD
destacou-se pot ter defendido a realiaaçao de urn referendG interno no PSD sobre as presidenciais,
para escoiher qual o candidato a apoiar pelo partido, ideia que levou em moçäo ao XVII Congresso
social-democrata.

Cedo enveredou pelo jomalismo tendo colaborado em jornais regionai como Noticias da Covilhá,
Jornal do Centro e Jornal do Fundijo, bern como em suplcrnentos juvenis do DiIrio de Lisboa e da
Repiiblica e ainda no Jornal do Cosnércio.

Estev-e nos EUA corno bolseiro da Gulbenkian, tornando-se depois investigador da Universidade
de Cokimbia, trabaihando num projeto de investigaçao sobre os ameticanos em PortugaL De volta
a Lisboa torriou-se investigador de História Contemporfinea, tendo publicado urna vasta obra nessa
area.

Autor de mais de vinte livros sobre a história e as relacoes externas de Portugal, publicou inümeros
artigos em diversos jornais e revistas. Era casado e tinha quatro filhos.

José Freire Antunes recebeu a medaiha de Mérito Municipal da Câmara Municipal da Covilhä,
Secco Cultura, em 1999, como “rcconhecimento pela relevante ajividade neste domInio,
prestigiando o municlpio e o pals”.
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