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Introdução
O concurso Alfredo da Silva, dinamizado pela Fundação Amélia de Mello, destinado ao 3.º ciclo e ao
ensino secundário (regular e profissional) tem como grande objetivo divulgar a figura de Alfredo da
Silva e a sua obra, no contexto das comemorações dos 150 anos do seu nascimento.
No ano letivo de 2020/2021, os alunos são desafiados a apresentarem trabalhos, de âmbito
diversificado, sobre Alfredo da Silva, considerado um dos maiores industriais portugueses do seu
tempo.
Estes trabalhos podem ser desenvolvidos em 3 categorias:




Trabalhos escritos
Trabalhos em suporte vídeo ou fotografia
Trabalhos de desenho, pintura ou escultura

De forma a ajudar a lançar a primeira pedra, a Escola Amiga apresenta um conjunto de sugestões
orientadoras que poderão ajudar alunos e professores a lançarem mãos à obra.
Vamos ler, investigar e criar!

Propostas para desenvolver com turmas
Turmas de 3.º ciclo
Breve biografia Alfredo da Silva
Apresentação dos principais momentos da biografia de Alfredo da Silva, selecionando uma das
diferentes possibilidades:
 Reportagem fotográfica
Organização de uma reportagem fotográfica ilustrativa dos momentos marcantes da vida de
Alfredo da Silva, com fotos organizadas cronologicamente com textos breves descrevendo as
várias etapas da biografia do visado;


Texto biográfico
Texto centrado nas datas marcantes da biografia de Alfredo da Silva, com subtítulos que
sintetizem os momentos a destacar;



Vídeo com animação de fotografias
Produção de um vídeo com fotografias de Alfredo da Silva e texto produzido pelos alunos,
focando momentos essenciais da biografia
Materiais a consultar:
https://alfredodasilva150anos.pt/sobre-alfredo-da-silva/
https://alfredodasilva150anos.pt/media/videos/
https://alfredodasilva150anos.pt/media-galeria/

A obra de Alfredo da Silva
Organização de uma brochura com apresentação das principais áreas de intervenção de Alfredo
da Silva (ou de apenas uma delas), nomeadamente:
 Importância para a história empresarial portuguesa
 Contributo da CUF para a medicina em Portugal
 Importância da atividade de Alfredo da Silva na área da química
 O modelo de cidade-fábrica
Materiais a consultar:
https://alfredodasilva150anos.pt/wp-content/uploads/2020/06/Cata%CC%81logo-150-anos2020-06-30.pdf
https://alfredodasilva150anos.pt/publicacoes/
https://alfredodasilva150anos.pt/publicacoes/

Turmas de Ensino Secundário (regular e profissional)

Biografia completa de Alfredo da Silva
Apresentação detalhada da biografia de Alfredo da Silva, dando especial relevo a momentos
considerados fulcrais na sua vida. É possível selecionar uma das seguintes possibilidades:


(Auto)Biografia/ Memórias: Exercício de memória autobiográfica contado na primeira
pessoa, simulando a voz de Alfredo da Silva;



Vídeo (combinando fotografias e vídeos relacionados com a biografia de Alfredo da
Silva, com vocalização de pequenos textos biográficos);



Dramatização biográfica: pequena apresentação teatral, onde a biografia de Alfredo da
Silva se constrói a partir de uma conversa entre pessoas que o conheceram de diversas
áreas e em diferentes momentos da sua vida (pessoal e profissional).

Materiais a consultar:
https://alfredodasilva150anos.pt/wpcontent/uploads/2020/08/AlfredodaSilvaeaCUF_72dpi.pdf
https://alfredodasilva150anos.pt/sobre-alfredo-da-silva/
https://alfredodasilva150anos.pt/media/videos/
https://alfredodasilva150anos.pt/media-galeria/

Conferência sobre Alfredo da Silva
Organização de uma conferência com vários oradores que abordam temas distintos
relacionados com a obra de Alfredo da Silva, acompanhada de uma exposição alusiva à
biografia ou a uma área da sua ação. Os temas a abordar poderão passar pelos seguintes
aspetos:





Importância da ação de Alfredo Silva para a história empresarial portuguesa
Contributo da CUF para a medicina em Portugal
Importância da atividade de Alfredo da Silva na área da química
O modelo de cidade-fábrica

Materiais a consultar:
https://alfredodasilva150anos.pt/conferencias/
https://alfredodasilva150anos.pt/sobre-alfredo-da-silva/
https://alfredodasilva150anos.pt/media/videos/
https://alfredodasilva150anos.pt/media-galeria/

Ensino Secundário (Curso de Artes Visuais) / Ensino profissional (Áreas artísticas)

Produto artístico em homenagem a Alfredo da Silva
Criação artística em torno da biografia ou de uma área de relevo na atividade de Alfredo da
Silva, a desenvolver entre possibilidades como:








Selo comemorativo
Filme sobre a vida do empresário
Biografia em imagens
Imagem gráfica
Pintura
Busto
Maquete da cidade-fábrica

Materiais a consultar:
https://alfredodasilva150anos.pt/outras-iniciativas/
https://alfredodasilva150anos.pt/wp-content/uploads/2020/06/Alfredo-da-Silva-150anos_Brand-Guidelines.pdf

