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EMPRESA  
Com sede em Portugal, a Cimpor está entre os dez 
maiores grupos cimenteiros a operar no mercado 
mundial.  
Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil, Marrocos, 
Tunísia, Egipto, Turquia, Moçambique, África do Sul, 
China e Índia são os 12 países em que a Cimpor tem 
atividade e onde emprega quase 8.500 colaboradores 
de 33 nacionalidades.  
A principal atividade da Cimpor é a produção e comercialização de cimento. As suas 42 
unidades operacionais têm atualmente uma capacidade instalada de produção superior a 36 
milhões de toneladas de cimento com clínquer próprio por ano. A Cimpor produz e 
comercializa também betões, agregados e argamassas, numa ótica de integração vertical dos 
negócios.  
Para a Cimpor, a ética, responsabilidade e transparência são valores corporativos 
fundamentais aplicados todos os dias numa estratégia de gestão assente num desempenho 
técnico e económico de excelência, nas melhores práticas sociais e ambientais e no respeito 
pelas culturas locais.  
A Cimpor acredita que a criação de valor económico é compatível com o aumento da 
qualidade de vida das pessoas e com a preservação do ambiente. Por isso, há muito que 
assumiu o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável em todas as suas 
atividades e em todos os países, pois essa é a única forma de garantir o crescimento 
consistente da empresa e da sua capacidade de responder aos desafios futuros, assegurando o 
seu papel na sociedade.  
 
ENVOLVIMENTO 
A CIMPOR entende que o sucesso e a viabilidade da sua atividade dependem da capacidade 
que demonstre para operar em harmonia com a envolvente social, em benefício de interesses 
comuns. A partilha do Valor gerado com a Sociedade constitui, assim, uma vertente primordial 
da política da CIMPOR para a Sustentabilidade. 
A recuperação do património monumental é uma das áreas privilegiadas pela empresa no 
âmbito da sua política de responsabilidade social. Ajudar a transmitir o legado cultural do 
passado para as gerações atuais e futuras permite à CIMPOR aplicar o valor corporativo solidez 
em favor da comunidade e homenagear as origens portuguesas de um grupo empresarial que 
entretanto se expandiu por quatro continentes. 
Neste contexto e num quadro de apoio ativo à atividade cultural, a CIMPOR tem patrocinado 
intervenções de conservação e restauro artístico de grande complexidade técnica e científica.  
Em Portugal, sítios emblemáticos como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, as igrejas 
da Madre de Deus e da Encarnação, em Lisboa, os carrilhões do Convento de Mafra, os jardins 
da Fundação de Serralves e a estatuária dos jardins do Palácio de Queluz constituíram marcos 
importantes da ação mecenática da CIMPOR, sob coordenação do Instituto Português do 



Património e da Associação World Monuments Fund Portugal. Em Dezembro de 2011 a 
Associação Portuguesa de Museologia atribuiu à CIMPOR o prémio Mecenato, distinguindo, 
desta forma, o seu contributo para o restauro da Charola do Convento de Cristo em Tomar e 
reconhecendo o empenho da empresa na recuperação do património monumental português.  
O mesmo tipo de orientação é seguido internacionalmente pelas várias empresas do grupo. 
São disso exemplo os apoios à reabilitação de escolas e igrejas em Moçambique, ao projeto 
arqueológico Kerkenes, na região central da Turquia, que tem vindo a revelar a maior cidade 
da Anatólia fundada em 600 A.C., da conclusão, em 2011, da recuperação da Capela da 
Fazenda da Graça em João Pessoa, no Brasil, um monumento religioso de arquitetura 
portuguesa do século XVII, construído por missionários jesuítas, classificada como património 
histórico pelo Ministério da Cultura brasileiro. 
 
PROJETO  
O Convento de Cristo é um conjunto monástico e monumental, de referência obrigatória no 
panorama do património 
arquitetónico português desde a 
fundação de Portugal. Assumiu, 
desde sempre, um papel de relevo 
na história do país, nas 
descobertas marítimas, na arte, na 
arquitetura e na cultura 
portuguesa, tendo sido classificado 
como Monumento Nacional, em 
1907, e como Património Mundial, 
pela UNESCO, em 1983. 
A Charola do Convento de Cristo, a 
primitiva igreja do castelo, teve 
como modelo a mesquita de Omar 
em Jerusalém. Constitui um 
exemplo da atitude dos Templários, centrada pela busca do saber e assimilação dos 
conhecimentos de outras religiões, culturas e civilizações. O conjunto das superfícies 
arquitetónicas da Charola constitui uma obra de arte única, com cerca de dois mil metros 
quadrados. 
Em 2006 foi assinado entre a CIMPOR e o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 
Arqueológico (IGESPAR) um protocolo formalizando o mecenato da CIMPOR com vista ao 
restauro da Charola. A escolha pela CIMPOR deste projeto deve-se não só ao valor histórico do 
monumento, mas, também, aos potenciais 
benefícios para o ensino politécnico na 
zona, onde são ministrados cursos ligados 
à arte e à história da arte. 
A intervenção envolve um investimento de 
750.000 €, a maior contribuição até hoje 
disponibilizada por uma empresa 
portuguesa, como mecenas exclusivo, para 
recuperação de património. 
As superfícies arquitetónicas interiores da 
Charola são o suporte de um riquíssimo e 
extenso acervo - de pintura mural (quer 
figurativa, quer decorativa), de estuques e 
outros materiais aplicados -, que se 
encontrava bastante degradado e a 
necessitar de intervenção urgente. Para além dos problemas relativos à conservação da 



enorme e variada quantidade de espécies artísticas e de materiais, atentou-se ainda no 
tratamento estético e leitura de todo o interior, respeitando as sobreposições e justaposições 
das diversas campanhas que aqui coexistem. 
A primeira fase dos trabalhos ficou concluída em 2010. Na segunda e última fase, iniciada em 
2012, serão tratadas as superfícies arquitetónicas do tambor central e seu património 
integrado e ainda retomadas ou revistas diversas áreas ou espécies artísticas da charola que 
carecem de intervenção. Nesta intervenção, com a duração prevista de 270 dias serão 
intervencionadas não só pinturas murais figurativas e decorativas, estuques, pedra 
policromada mas também talha, esculturas em madeira policromada, couro e outros materiais 
aplicados nas superfícies arquitetónicas. 
Durante esta intervenção prevê-se a realização de um colóquio científico, direcionado para um 
público especializado e algumas visitas para o público em geral.  
Prepara-se também uma publicação sobre a Charola, centrada na sua história e conservação a 
lançar no fim da campanha de restauro. 
 
RESULTADOS 
O deambulatório exterior e o 
arco triunfal, bem como de 
diversas pinturas, esculturas 
e talhas (elementos da 
Charola) estão totalmente 
restaurados.  
No Deambulatório Exterior, a 
intervenção envolveu a 
conservação e restauro de 
pinturas murais sobre pedra 
(figurativas e decorativas), 
estuques policromados, 
pedra policromada, 
cantarias, talha dourada e 
madeiras, e ainda outros 
materiais aplicados pouco usuais, como o couro gravado e policromado. 
No Arco Triunfal e respetivo intradorso, A intervenção permitiu restabelecer a unidade e 
leitura estética da composição, através da reintegração e tratamento cromático das lacunas da 
pintura que se encontrava muito fragmentada devido à degradação e perda da camada 
pictórica nas juntas dos blocos de pedra. 
O trabalho de restauro da charola ficará completo no final de 2012. 


