
CUF  

“O Grande Industrial Alfredo da Silva.”  

Foi num ápice que, instalada no Barreiro desde 1908, a CUF se impôs como o 
maior conglomerado industrial do País, estendendo a sua actividade a 
praticamente todos os sectores da actividade económica nacional tornando-se 
no mais poderoso, complexo e diversificado, entre os principais grupos que 
dominavam a economia portuguesa antes da Revolução de 1974. 

O texto acima é da Ordem dos Engenheiros, quando da comemoração do 
centenário da CUF.  

Empresa do sector químico criada por Alfredo da Silva. Iniciada em 1865, quando 
recebeu licença para produzir sabões, velas e óleos vegetais. Também apostou nos 
adubos. Em 1948 forma a União Fabril de Azoto e em 1965 a Fábrica de Sulfato de 
Sódio no Barreiro. Logo se tornou um gigante grupo empresarial, na industria ligeira 
e pesada, bancos e seguros, agricultura e saúde. Formou o Grupo desportivo da CUF.  

Algumas empresas que detinha antes do 25 de abril:  

Banco Totta & Açores ( Portugal, Angola, Moçambique); EMACO- empresa de gestão 
e construções 

ENI- eletricidade naval e industrial (1969); Frinil- Frio naval e industrial; Penta- 
Publicidade (1970) 

Companhia Portuguesa de Cobre (1943); União fabril de Azoto (1948) 

Microfabril- Sociedade industrial de bioquímica (1961); Vecom- Sociedade de 
Limpezas Químicas e Proteções especiais (1969) 

Fisipe- Fibras sintéticas de Portugal (1973); Uniclar- Internacional de cosmética 
(Colgate Palmolive) 

Sonadel- Sociedade nacional de detergentes (Colgate palmolive 1990)  

Floral – Sociedade de Perfumaria e produtos químicos; Induve- Industrias 
Angolanas e óleos vegetais 

Proalimentar- Companhia de Produtos alimentares do centro (1929) 

Sicel- Sociedade industrial de Cereais (1955); Sovena- Socieade vendedora de 
Glicerinas 

Supa- Companhia portuguesa de supermercados: Pão de Açucar 

Montor- Companhia Portuguesa de montagens industriam 

Equimetal- Empresa Fabril de equipamentos Metálicos; Feruni- Sociedade de 
Fundição 
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Jomar- cabos elétricos e telefónicos (1972) ; Efacec- Empresa Fabril de Máquinas 
elétricas 

Petrosul- Socieade Portuguesa de Refinação de petróleos (com a Sonap) (1972) 

Companhia Nacional de Petroquímica – (1972); Sociedade Portuguesa de 
petroquímica (com a Sacor) 1957 

Sociedade Mineira de Santiago (1966); ECA-Empresa de Cobre de Angola (1944) 

Celuloses do Guadiana (1956); Celbi- Celulose beira industrial ( com a Billerud) 
(1967) 

A Tabaqueira – (1927); Lisnave- Estaleiros Navais de Lisboa (1961) 

Navalis- Sociedade de Cosntrução e Reparação Naval; Gaslimpo – Sociedade de 
Gasificação de Navios (1967) 

Setenave- Estaleiros Navais de Setúbal (1971); Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
( 1945) 

Socarmar – Sociedade de Cargas e Descargas Marítimas; Sonatra – Sociedade 
Nacional de Tráfego (1953) 

Soponata – Sociedade Portuguesa de Navios-Tanques (1947); Transmineira- 
Sociedade Portuguesa de Navios Cisterna (1967) 

 ISU- Estabelecimentos de Saúde e Assistência (1971); Unifa- União Fabril 
Farmacêutica (1951) 

Tinco – Sociedade Fabril de Tintas de Construção; DCI- Desenvolvimento e 
Comércio Internacional (1974) 

Comfabril – Companhia Fabril e Comercial do Ultramar; CPIN – Companhia 
Portuguesa de Indústrias Nucleares 

Esta lista não chega a metade das industrias detidas pelo grupo…  

Depois de 1974 o Grupo Mello levantou a empresa depois da sua desmembração no 
25 de abril. Sendo atualmente uma Holding do Grupo José de Mello 

 

Alfredo da Silva 

“ O que o País não têm, a CUF Cria” 

Seguindo a lógica de conglomerado, entrou para o negócio da marinha mercante, 
constituindo a Sociedade Geral (as iniciais ainda hoje constam nos maços de tabaco 
SG) 

Conseguiu  ganhar o concurso para explorar os estaleiros de construção naval de 
Lisboa, na Rocha do Conde de Óbidos, e já no final da vida fundou também a 
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Tabaqueira, depois de um conturbado concurso em que perdeu para a Companhia 
Portuguesa de Tabacos. 

O seu pai detinha participações nos bancos: Lusitano; Banco de Portugal; Crédito 
Perdial. Na Companhia das Águas de Lisboa (hoje Epal) e na Carris.  

Foi ele que trouxe a ideia dos elétricos de Lisboa, alimentados por um sistema de 
tração aéreo quando de uma viagem paga pela Carris (onde era acionista). A ideia foi 
para a frente com a abjudicação dos trabalhos da empresa britânica: Lisbon Electric 
Tramways, de capital britânico – a quem a Carris alugava a linha elétrica á 
Portuguese Construction Company. O primeiro elétrico em Lisboa foi em 1901. 
Alferdo da Silva mais tarde tornou-se director da Carris, com Zófimo Consiglieri 
Pedroso e Carlos Krus, também obreiros no progresso da Carris.  

Enquanto director do Banco Lusitano comprou ao banco de Portugal as acções da 
Aliança Fabril. Participante assíduo nas reuniões da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, onde juntamente com Luciano Cordeiro resolveu as questões em torno da 
Administração Colonial, especialmente os caminhos de ferro.  

Aos 26 anos inicia o projecto que unia a sua empresa CAF com a CUF, assim em 1898 
foi constituída a mova CUF.  

Vítima de 2 atentados o último dos quais, na Estação de Leiria, lhe deixou sequelas 
para a vida foge para Espanha e França, mas em 1906 é eleito deputado antes de 
apoiar Sidónio Pais e de ter lugar na Câmara Corporativa em 1935. Juntamente com 
os grandes senhores lutou com toda a sua força contra a lei das 8 horas de trabalho. 
Entrou na política 3 vezes, com ideais do Franquismo, Sidonismo e Salazarismo. 
Resistiu á 1º Republica, onde apoiava João Franco.  

Debateu-se com uma primeira república hostil – que nunca lhe perdoou o apoio a 
João Franco - e embora tenha contado com a ajuda de Salazar para resolver o 
problema na casa Totta, não chegou a beneficiar com o condicionamento industrial, 
esboçado já no final da sua vida. 

Apoia o Estado Novo. Em 1936 ganha a concessão do “Estaleiro da rocha Grande de 
Óbidos”, mais tarde Lisnave.  

Em 1932 foi feito Grão-Cruz da Ordem civil do Mérito Agrícola e industrial. Alfredo 
foi sem dúvida um homem da indústria outro foi no mesmo patamar António 
Champalimuad. 

 

Alfredo da Silva e os Caminhos de Portugal  

Em 1910 regista-se um surto de greves por todo o País, com particular incidência nas 
regiões de forte implantação operária da margem sul do Tejo e os trabalhadores da 
cortiça do Alentejo e do Algarve, atingindo naturalmente o Barreiro onde se registou 
uma greve geral nas fábricas do Barreiro.  
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Nos princípios de 1911 quando ocorre a greve de 13 de Março, os operários da CUF 
apresentam-se ao trabalho submetendo-se à ordem da paralisação total, sem 
abandonar as oficinas. Alfredo da Silva não reconhecia às comissões de 
trabalhadores delegados e aos respectivos sindicatos a legitimidade da respectiva 
existência. No ano seguinte, o operariado da União Fabril não aderiu à greve geral 
de 29 de Janeiro marcada pela  Federação Anarco-Sindicalista.  

Em 1913, a CUF inaugura a sua actividade em mais um ramo industrial – o fabrico 
de  Sulfato de Cobre.  

Em 1914 se completam e entram em laboração as novas instalações para o fabrico 
do  Sulfato de Soda  e  Ácido Clorídrico .  

Em 1913, no sentido de promover o escoamento de adubos, abre em Mérida uma 
agência geral de vendas para a Estremadura espanhola, calculando um montante 
de 20 a 30 mil toneladas a quantidade de adubo a colocar nesse país. 

Entretanto deflagra a  Grande Guerra na Europa,  trazendo alguns dissabores a 
Alfredo da Silva e aos seus negócios. Desde logo porque a situação de beligerância 
acarretou dificuldades na obtenção de créditos, na mobilização de pessoal 
estrangeiro, em matéria de reapetrechamento e maquinaria, no abastecimento de 
matérias-primas (do estrangeiro e das colónias) e, sobretudo, no transporte de 
mercadorias (nesse sentido adquire, no início de 1915, o navio  “Lusitano” ). Mas com 
a guerra aparecem também novos lucros e oportunidades e a possibilidade de 
compra de algumas firmas de pequena e média dimensão, que entretanto abrem 
falência, e que Alfredo da Silva aproveita.  

Em 1915 é instalada e começa a funcionar, uma fábrica de  Sulfato de Magnésio  – 
tendo em vista satisfazer necessidades urgentes da indústria de tecelagem 

É objecto de dois atentados, de que sai ileso (respectivamente em 18 de Julho e em 6 
de Novembro    ) em 1919. Decide, por isso, sair de Portugal e fixar residência em 
Madrid, de onde passa a dirigir os negócios que não cessavam de crescer e nos 
quais já participava Manuel  Augusto José de Mello , seu futuro genro, que em 10 de 
Março tomara posse como vogal no Conselho de Administração da CUF. 

1920 - É já através da nova  Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, 
Lda ., que Alfredo da Silva intervém na administração da  Companhia do Congo 
Português , para garantia dos seus créditos nesta empresa, e para o 
desenvolvimento do comércio e exploração de concessões coloniais 

1921 - ano seguinte constitui-se, sob o nome de  António Silva Gouvêa, Lda ., uma 
sociedade, tendo como sócios António da Silva Gouveia e a Sociedade Geral de 
Comércio, Indústria e Transportes, Lda. A sociedade tinha em vista a 
nacionalização do comércio da colónia, onde António da Silva Gouveia dominava o 
comércio local e o mercado das oleaginosas. Em breve a Casa Gouveia dominaria 
boa parte da economia da Guiné. 
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Em Março de 1921 é modificada a constituição e elevado o capital da  Casa 
Henriques Totta e C.ª , que passa a denominar-se  José Henriques Totta, Lda ., a 
Sociedade Geral adquiriu mais de metade do capital subscrito 

Todos os anos cresce o número de unidades marítimas que a Sociedade Geral vai 
adquirindo em Inglaterra, em Portugal (aos Transportes Marítimos do Estado), em 
Espanha, na Alemanha ou na Holanda, constituindo uma frota comercial de 
considerável dimensão 

Instala em edifício próprio uma  Fábrica de Enxofre em Vila Nova de Gaia , em 1924. 

Assiste ao  golpe militar de 28 de Maio de 1926  com expectativa e simpatia no 
mesmo ano em que adquire a fábrica metalúrgica “Promitente” (cujas instalações 
confinavam, para lá do desvio do apeadeiro, com a União Fabril). E, quando nesse 
ano se encontra em revisão o regime pautal, são parcialmente atendidas algumas 
das reclamações da  Companhia União Fabril,  destinadas a impedir a livre 
concorrência do estrangeiro aos superfosfatos e óleos comestíveis de produção 
nacional 

Entusiasta da  Campanha do Trigo , lançada pelo Governo da Ditadura, da qual 
terá sido um dos grandes beneficiários na medida em que a campanha incentivou a 
utilização de adubos, Alfredo da Silva assiste à ascensão de Salazar ao poder, 
compartilhando com ele a vontade de ver um governo forte capaz de repor os 
princípios basilares da ordem e da disciplina financeira, entre outros. 
Institucionalizado o Estado Novo, Alfredo da Silva foi procurador à  Câmara 
Corporativa na I Legislatura  (1934-1938), fazendo parte da Secção das Indústrias 
Químicas e Metalúrgicas. 

Em 1934 aproveita a liquidação da Companhia do Congo Português para a CUF 
passar a assumir toda a actividade anteriormente exercida por aquela empresa, 
quer em África, quer no continente e no estrangeiro 

1936 Por decreto de 15 de Dezembro, Alfredo da Silva entrava no ramo da 
construção naval. No ano seguinte estavam em construção no estaleiro naval da 
CUF os  bacalhoeiros Creoula e Santa Maria Manuela . (Frota Branca) 

Em 1942 Alfredo da Silva entra do ramo dos seguros fundando, por escritura de 23 
de Abril, a  Companhia de Seguros Império  no que terá contado com a importante 
participação do seu genro  Manuel de Mello.  Morre pouco tempo depois.  
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