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Comunicado de Imprensa 
 
 
A CIMPOR inaugurou hoje, em Alhandra, o Museu CIMPOR.  

Instalado na mais antiga fábrica de cimento portuguesa, nascida em 1894, pelo espírito 
empreendedor de António Teófilo de Araújo Rato, o Museu CIMPOR pretende realçar a 
história industrial, patrimonial e empresarial desta indústria em Portugal, desde os fins do 
século XIX, até aos dias de hoje.  

O espaço distribui-se por dois edifícios, criteriosamente recuperados, onde se encontravam 
originalmente o primeiro forno para produção de cimento no nosso país – o forno Hoffmann, 
e o Laboratório. É com muito respeito e honra pela sua origem que a CIMPOR recria e 
regista o passado e o trabalho de várias gerações de trabalhadores, gestores e empresários 
que permitiram à empresa ser hoje uma cimenteira de sucesso, a nível mundial. 

Marcaram presença um conjunto significativo dos nossos stakeholders, bem como dos 
representantes de figuras relevantes da indústria cimenteira que estão também na génese 
da CIMPOR. Nomeadamente, a família Moreira Rato, descendente do fundador desta 
indústria, em Portugal, a família de António Champalimaud e de Manuel de Queiroz Pereira.   

Na inauguração estiveram igualmente presentes todos os anteriores Presidentes da 
CIMPOR - José Torres Campos, António de Sousa Gomes e Ricardo Bayão Horta, à 
excepção de Virgílio Teixeira Lopo, já falecido, que se juntaram a António de Castro Guerra, 
actual Presidente do Conselho de Administração e a Francisco de Lacerda, Presidente da 
Comissão Executiva, para, em conjunto com o Secretário de Estado da Energia e da 
Inovação, Carlos Zorrinho, em representação do Ministro da Economia, da Inovação e do 
Desenvolvimento, José Vieira da Silva, descerrarem a placa comemorativa desta cerimónia. 

O Museu CIMPOR estará brevemente aberto ao público, mediante marcação. 

Lisboa 22 de Março de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
A CIMPOR está presente em 12 países, em quatro Continentes, com um total de 26 fábricas de cimento. Em 2010, registou 
um Volume de Negócios de €2.239M, um Cash Flow Operacional de €630M e um Resultado Líquido de €242M, com o 
contributo de 8493 colaboradores. www.cimpor.pt 


