
ALFREDO DA SILVA 
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1871-06-30. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1942-08-22. 
 
Habilitações literárias 
 Curso Superior do Comércio, pelo Instituto Industrial de Lisboa (1890). 
 
Profissão 
 Industrial. 
 
Carreira profissional 
 Co-fundador da Companhia União Fabril – CUF (1898), que, ao logo do século XX, se tornará o maior 

grupo económico português, abrangendo praticamente todos os sectores de actividade, desde a 
indústria ao comércio e ainda o sector financeiro (banca e seguros), tanto em Portugal como nas 
colónias; 

 A partir de 1908, inicia o processo de expansão da CUF, lançando-se na produção de fertilizantes, a 
partir do Barreiro, que se tornaria o centro industrial do grupo; 

 1916 – Estende a actividade industrial à produção de azeites, em Alferrarede; 
 1919 – Criação da Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, no ramo da indústria naval; 
 1920 – Integra os elevadores de Vila Nova de Gaia no grupo CUF; 
 1921 – Liga-se à Casa Bancária José Henriques Totta, Lda., adquirindo 50% do capital; 
 1937 – Toma de arrendamento os estaleiros do Porto de Lisboa, iniciando a construção de navios de 

transporte de mercadorias e passageiros; 
 1941 – Criação da Caixa de Previdência do Pessoal da CUF e Empresas Associadas; 
 1942 – Funda a Companhia de Seguros Império; 
 1947 – Criação do Hospital da CUF. 
 
Perfil político-ideológico 
 1906 – Deputado pelo Partido Regenerador Liberal; 
 1918 – Senador, durante o Sidonismo; 
 1926 – Adere entusiasticamente ao novo regime saído do 28 de Maio. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente do Conselho Superior Económico; 
 Vogal do Conselho Superior da Marinha Mercante; 
 Procurador à Câmara Corporativa por designação do Conselho Corporativo. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Secções 
I 6.ª – Minas, águas minerais, pedreiras e produtos químicos. 
II 7.ª – Indústrias metalúrgicas e químicas. 
 
Pareceres subscritos/relatados [Total: 1] 
I Legislatura (1935-1938) 
Não subscreveu ou relatou qualquer parecer. 
 
II Legislatura (1938-1942) [1] 
 11/II – Navegação para as colónias. 
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