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A Fábrica Alba, uma empresa de fundição e metalomecânica, estabeleceu-se como um verdadeiro marco 
nacional no campo industrial, evidenciando a importância económica e social do município na história da 
indústria portuguesa. 

Esta exposição procura uma síntese da sua história, da sua produção, dos seus fragmentos de memória. 
Muitos ainda estão espalhados por todo o País. Um arquétipo de empresa paternalista que contribuiu para 
a consolidação do perfil corporativo do Estado português na primeira metade do século XX. A Alba abriu 
refeitórios para dar comida à população carente, construiu um cine-teatro, um hospital e um bairro social. 
Fundou uma banda, a Banda Alba (Banda das Fábricas Metalúrgicas Alba) e um clube de futebol, o Sport 
Clube Alba. Um Parque de Recreio e Desporto e uma Cozinha e Sopa dos Pobres da Misericórdia. Um edifício 
social, cultural e recreativo, que funcionava anexo às instalações fabris e escritórios. Criou um rancho 
folclórico, organizou um grupo columbófilo e ainda estimulou as atividades culturais em Sever do Vouga, 
com a inauguração do Cine-Teatro Alba na vila.

Um automóvel pioneiro, genuinamente 
português. Inteiramente pensado, desenhado 
e construído nas Fábricas Metalúrgicas Alba.

O motor Alba 1500 foi um verdadeiro prodígio da 
tecnologia automóvel portuguesa. 

UMA HISTÓRIA GLOBAL 
100 ANOS DA ALBA
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ÁTRIO  O CARRO ALBA

1. O CARRO

Mapa de Albergaria-a-Velha com edifícios 
e zonas de relevância na história da Alba
e da família Martins Pereira

Tendo como ponto de partida o magnífico 
trabalho por parte da Câmara Municipal de 
Albergaria-a-Velha de recolha e digitalização 
de todas as fichas dos trabalhadores que 
passaram pela Alba, foi criada uma peça que 
pretende ser uma homenagem a todos esses
homens e mulheres que foram essenciais na 
história desta empresa. 

1. MAPA

2. O MOTOR

2. CRONOLOGIA E EXPOSIÇÃO DE OBJETOS
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SALÃO NOBRE  UMA HISTÓRIA GLOBAL

A Os planos e desenhos técnicos originais  
 do carro Alba.  
B  Breve história e características técnicas  
 do Alba.

A Breve cronologia da história da família Martins 
 Pereira, da Alba, de Portugal e do mundo. Pretende 
 mostrar como a história da Alba é simultaneamente 
 uma consequência e um reflexo do que foi o 
 século XX, tanto a nível nacional como mundial.

B  Exposição não cronológica de objetos produzidos  
 ao longo das várias décadas de existência da Alba.  
 São parte das coleções de Eng.º Pedro Martins  
 Pereira; Eng.º Miguel Mendes; Júlio César – Casa  
 Petroleiro; António Botelho; Grupo Durit.

C O motor. Um dos últimos exemplares ainda   
 existentes.  

C Excertos do documentário Alba, realizado por  
 Miguel Ángel Frau e escrito por Cristina Carvalho. 

D  Projeção: excertos do documentário Alba,   
 uma marca ao serviço da comunidade, da   
 autoria de Delfim Bismarck e Miguel Ferraz.

E  Breve história e caracteristicas técnicas do   
 Motor Alba 1500

F  A equipa que esteve por detrás da conceção 
 e execução do motor Alba.


