
  Tive o privilégio de conhecer o Professor Abílio Marques da Silva quando entrei na 

Universidade do Algarve em 1985. Da sala de aula rapidamente transpareceu a sua paixão pela 

ciência e a imparcialidade, justiça e retidão que presidiam em todas as suas decisões. 

  Mais tarde, durante o doutoramento, tive a oportunidade de explorar com ele áreas do 

conhecimento tão diversas como Química Analítica, Fotoquímica, Termodinâmica Química ou 

Ciências do Ambiente, e ganhar o gosto pela investigação interdisciplinar que permaneceu até 

hoje. Era impressionante a sua visão abrangente da ciência e ao mesmo tempo elevada 

sensibilidade e capacidade de previsão dos resultados das experiências. 

  Para além do ensino e da investigação tive ainda a oportunidade de assistir à sua 

contribuição para o crescimento e desenvolvimento da Universidade do Algarve como 

dirigente. 

  Estas excecionais qualidades fizeram do Professor Abílio Marques da Silva um cientista, 

académico e gestor de inexcedível grandeza, tendo-nos deixado um legado admirável em 

todas as componentes da vida académica. 

  O Professor Abílio Marques da Silva nasceu em Espite, Ourém, no dia 19 de março de 

1933. Frequentou o Liceu em Leiria e o primeiro ano da Licenciatura em Ciências Físico-

Químicas em Lisboa, curso que viria a terminar na Universidade de Coimbra em 1964 após o 

cumprimento do Serviço Militar, tendo posteriormente desempenhado funções de Assistente 

na Área de Química Analítica no Departamento de Química da Universidade de Coimbra. A sua 

procura constante pela inovação levou-o tirar a licenciatura em Química no início da década de 

setenta. Finalizou o doutoramento na Universidade de Coimbra em 1978, tendo 

desempenhado funções de Investigador no Departamento de Química da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia desta universidade. 

  Em 1984 iniciou o seu percurso na Universidade do Algarve, tendo sido um dos grandes 

pilares do seu crescimento e desenvolvimento. 

  O pioneirismo e a grande capacidade de organização levaram-no a criar várias 

licenciaturas, um centro de investigação e um serviço de análises. Criou e equipou também 

vários laboratórios mesmo de áreas científicas que não as da sua intervenção. Concebeu e 

executou o projeto para o financiamento da construção e equipamento das instalações 

definitivas da Unidade de Ciências Exatas e Humanas da Universidade do Algarve na década de 

noventa. 

  A Eletroquímica foi sempre especial para o Professor. Esteve presente na criação da 

Sociedade Portuguesa de Eletroquímica, desenvolveu estudos na área, nomeadamente com 

elétrodos semicondutores e materiais para energia solar, e organizou dois encontros desta 

Sociedade. 

  O Professor Abílio Marques da Silva é atualmente Professor Emérito da Universidade do 

Algarve. 
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