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Pelo Falecimento de José Augusto da Silva Marques

Foi com profunda consternação que a Assembleia da República tomou

conhecimento do falecimento de José Augusto da Silva Marques, no passado 

dia 25 de Dezembro de 2016, aos 78 anos de idade.

José Augusto da Silva Marques nasceu a 07 de novembro de 1938, sendo 

natural da Cruz da Légua, concelho de Porto de Mós, onde começou por ser 

autarca, durante quatro anos, de 1976 a 1979, desempenhando as funções de 

Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós. 

José Augusto da Silva Marques foi uma figura importante e marcante da 

vida política portuguesa cuja memória importa homenagear.

Silva Marques ficará com o seu nome para sempre associado à região de 

Leiria, fruto do trabalho que desenvolveu com a sociedade civil no desempenho 

das funções de Governador Civil do distrito de Leiria e também ao nível 

político-partidário, na consolidação da social democracia na região de Leiria, 

enquanto Presidente da Comissão Política Distrital de Leiria.

José Silva Marques será para sempre recordado como um homem de 

principios e valores, que defendia sempre aquilo em que acreditava, sendo um 

apaixonado pela causa pública e um defensor intransigente do interesse 

nacional. 
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Toda a sua vida lutou contra a ditadura, inicialmente enquanto quadro do 

Partido Comunista Português, partido do qual se afastou ainda antes do 25 de 

Abril de 1974, tendo aderido posteriormente ao Partido Social Democrata.

A sua experiência na clandestinidade inspirou um livro, "Relatos da 

clandestinidade - O PCP visto por dentro" (ed. Jornal Expresso), publicado em 

1976, que, ao longo de mais de 300 páginas, contou como foi a sua adesão ao 

partido, o trabalho clandestino e, por fim, a rutura.

José Augusto da Silva Marques, um homem de incomparáveis qualidades 

humanas, que sempre esteve na política com muita convicção e seriedade, foi 

eleito deputado do PSD pelo círculo de Leiria, um cargo que ocupou de 1980 a 

1999, tendo desempenhado com inegável elevação a função de Presidente do 

Grupo Parlamentar do PSD.

Assim, é com tristeza que a Assembleia da República, reunida em Sessão 

Plenária, apresenta as suas sentidas condolências à família e amigos de José 

Augusto da Silva Marques, prestando homenagem à sua memória, trabalho e 

dedicação em prol da consolidação da nossa Democracia.

Assembleia da República, 5 de Janeiro 2017

Os Deputados,


