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Os Titãs do Porto de Leixões, em Matosinhos, permanecem ainda 
hoje, mais de cento e trinta anos após a sua instalação para a 
construção dos molhes do porto, como símbolos do engenho, da 
técnica e do trabalho. Em momento de transformação e reinvenção 
dos dois Titãs do Porto, resultante da evolução contínua do Porto 
de Leixões, partilhamos uma breve nota histórica e tecnológica 
destes exemplares dos desafios da conservação de grandes estruturas 
metálicas, ilustrada por fotografias do arquivo fotográfico da 
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial.

Os Titãs do 
Porto de Leixões
Nota histórica e tecnológica
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1 | Vista do Titan do molhe Norte, 
em 1984. © Arquivo APAI

2 |  Desenho representando Titan 
(Loureiro 1904).

  stas duas gruas a vapor, exem-
plares da tipologia de grua de assentamento 
de blocos, comuns na segunda metade do 
século XIX e inícios do XX, são objectos 
de elevado valor científico e tecnológico, 
associadas a importantes desenvolvimentos 
de infraestrutura portuária que marcam a 
história nacional, e elementos que continuam 
vivos na memória e na identidade da comu-
nidade local, com um importante valor social 
e cultural na actualidade. Reproduzimos um 
excerto do que foi publicado sobre estas 
estruturas icónicas a 1 de Março de 1886, 
na Revista Occidente (C.A. 1886), e que 
revela o impacto que as mesmas tiveram na 
sociedade da época:

É uma verdadeira monstruosidade, um dos 
grandes arrojos da mecanica moderna, o 
immenso guindaste que está funccionando 
nas obras do porto de Leixões e que se des-
tina a colocar blocos artificiaes do peso de 
50 toneladas no fundo do mar, para a cons-
trução dos molhes. […]

2

Effectivamente, nada mais imponente do 
que ver esta machina extraordinária deslisar 
serenamente pelos carris em que assenta, 
girar em todas as direcções com a maior 
facilidade, erguer sem o menor esforço pesa-
díssimas massas e ir submergil-as no fundo 
do oceano. […]
O Titan, se admira pelas suas desenvolvi-
das proporções e pela sua extraordinária 
força, não menos surpreende pela maravilho-
sa simplicidade do seu mechanismo e pela 
extraordinária facilidade de todos os seus 
movimentos.
O vel-o trabalhar, assombra!

Os titãs fazem parte da história do porto de 
Leixões, projecto cuja primeira fase decorre 
entre 1884 e 1893. Nesta parte da costa por-
tuguesa, perigosa de navegar, mas essen-
cial para o desenvolvimento do comércio e 
indústria, já se entendia desde meados do 
século XVIII que aqui era necessário criar um 
porto de abrigo.

Na segunda metade do século XIX desenvol-
vem-se vários estudos para a construção de 
um porto na área dos ‘leixões’, rochedos que 
já se alinhavam para formar um porto de abrigo 
natural, embora perigoso. Será o projecto de 
Afonso Joaquim Nogueira Soares, responsá-
vel pela repartição das Obras da Barra, que 
avançará. A construção do novo porto iniciou-se 
a 13 de Julho de 1884 e os trabalhos foram 
dirigidos pelo engenheiro francês Wiriot, sob 
a fiscalização do governo português que, para 
tal, nomeou o engenheiro Nogueira Soares, 
autor do projecto (Cleto, 1998):

Por termo lavrado em 16 de fevereiro de 
1884 foi a empreitada da construção do porto 
artificial de Leixões arrematada pelos cons-
tructores e empreiteiros francezes Dauderni e 
Duparchy pela quantia de 4.489:000§000 réis, 
constituindo um forfait, ou empreitada a preço 
fixo. Começaram logos os trabalhos, que 
se seguiram sob a fiscalização do gover-
no, confiada ao engenheiro Affonso Joaquin 
Nogueira Soares. (Loureiro 1904, p. 72)
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Estes encomendaram às famosas oficinas 
francesas Fives, em Lille, dois gigantescos e 
poderosos guindastes movidos a vapor que 
se deslocavam sobre carris. Guindastes que, 
pelo seu aspecto colossal – e em linha com 
outras denominações de referência mitológi-
ca aplicadas a gruas de grandes dimensões 
– eram baptizados de Titã (modelo Titan).

Com o início dos trabalhos, Montaram-se os 
estaleiros, providos das melhores machinas, 
ferramentas e utensílios, o que incluiu a che-
gada dos dois Titãs a Portugal:

Installaram-se os estaleiros dos molhes e os 
caminhos de serviço, com dois magníficos 
titans da força de 50 toneladas, bem como 
dois guindastes a vapor, um de 25 e outro 
de 18 toneladas, dois chariots à verins de 50 
toneladas para transporte de blocos, e princi-
piaram a atacar-se as pedreiras com a maior 
actividade. (Loureiro 1904, p. 72)

Os destaques que na época foram dados a 
estas peças de engenharia recém-chegadas 
a Portugal, nomeadamente pela Revista 
Occidente e pelo Jornal A Província, este de 
Oliveira Martins, mostram o impacto que os 
titãs tiveram na sociedade da época. Também 
nos permitem compreender as capacidades 
técnicas dos mesmos, impressionantes para 
a época e que ainda hoje descrevem com 
grande detalhe a composição e capacidade 
destas estruturas. Oliveira Martins descreve 
assim o Titã do molhe norte: 

Pesa 450 toneladas de ferro, e arremessa 
ao mar blocos de 50 toneladas de pedra. […]
A trave: Mede exactamente 68m,75 sendo 
46m para um lado (braço) e 22m75 para o 
outro (culatra). É composta por duas vigas 
paralelas a prumo, contraventadas. Na parte 
central que assenta sobre a torre, tem de 
altura 5m,50; na extremidade da culatra 3m e 
na do braço oposto 80 centímetros.

A extremidade da culatra é cheia com um 
maciço de alvenaria para fazer contra-peso 
à carga transportada pelo braço do guindaste 
monstro. Logo à ré, passado o centro, ficam 
duas caldeiras de vapor de 50 cavalos e 
uma máquina que preside e comanda todo o 
mecanismo do gigante. Os dois braços de um 
homem, actuando sobre as alavancas põem 
em acção os membros colossais do Titã: 
fazem-no andar, obrigam-no a ir a um dado 
sítio pegar com as suas unhas de ferro num 
vagão carregado, ou num bloco de granito, e 
larga-lo depois sobre as ondas.
Veio central: A trave, equilibrada, repousa sobre 
a torre ligando-se a ela por um veio encastoado 
no seu seio, e em torno do qual gira sobre um 
plano circular. Dezasseis rodas de aço, agrupa-

das a quatro e quatro, efectuam o movimento 
rotatório; e pelo centro do veio, escavado, 
passa o eixo vertical que dá movimento ao apa-
relho de transladação do guindaste.
A torre: No alto está coroada pela via de cir-
cular de rolagem da trave, via sobre a qual se 
opera o movimento rotatório. O círculo mede 
9, 20 de diâmetro médio entre as duas vias 
sobre que se opera a rotação. Desde a base 
até à coroa mede de altura 5m59. A parte 
superior consiste num estrado quadrado de 
vigas de ferro, que tem 8m por face.
Esse estrado assenta sobre duas paredes 
paralelas em que se apoia. Avante e à ré, 
nas duas outras faces, a passagem é livre: 
por aí passam as duas linhas férreas onde 
circulam os vagões que o Titã há-de elevar.
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3 | Vista dos trabalhos do Titã norte, na 
colocação de blocos para a construção dos 

molhes do Porto de Leixões. © Arquivo APAI
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Cada uma das muralhas de ferro repousa 
sobre dois grupos de oito rodas, quatro em 
cada carril, ao todo trinta e duas rodas, sobre 
quatro carris de aço, separados, cada par, por 
uma entre-via de 8m70. […]
A máquina motora, colocada na trave, actua 
sobre um eixo vertical que, por meio de 
engrenagens a meia esquadria, traz o movi-
mento a duas cadeias Galle, um em cada 
lado da torre, fazendo mover, andar, sobre 
os carris, o colosso em pé nas suas trinta e 
duas rodas.
Zorra de transladação: Corre sobre uma linha 
férrea assente ao longo da parte superior da 
trave, e movida por uma cadeia que o cabres-
tante tocado pela máquina de vapor enrola 
ou desenrola. Vai do centro á extremidade do 
braço do Titã, levando consigo os aparelhos 
de suspensão, para tomar ou deixar os blocos 
ou os vagões carregados.
O braço tem força para pegar em 50 tone-
ladas até 29m do centro da trave e em 15 
toneladas até 47m. E, para se fazer uma ideia 
da agilidade de movimentos deste organismo 
gigantesco, aqui uma tabela do tempo neces-
sário para cada operação […] Um vagão 
carregado engata-se, leva-se, vira-se e torna-
-se a colocar sobre os carris em 4 minutos!” 
(Martins 1958, 415-417).

O autor conclui: 

Tal é em resumo a estrutura do monstro que 
ontem começou a funcionar no molhe norte 
das obras do porto de Leixões. O seu irmão 

do molhe sul em breve estará concluído […] 
os dois verdadeiros Titãs, trabalhando para 
a futura salvação dos navegantes com os 
seus braços de oitenta côvados a despedir 
incessantemente contra a onda pedradas de 
quatrocentas arrobas. (Martins 1958, p. 418).

Em 1908, no “Plano de ataque e execu-
ção dos trabalhos” para o prolongamento 
do molhe Norte e outras reformas no porto, 
dizem os engenheiros Adolfo Loureiro e 
António Santos Viegas que Os processos a 
seguir são os que já teem sido ali mesmo 
empregados com bom exito. Esses continua-
rão, pois, a ser seguidos, auxiliando-se os 
trabalhos com os titans que o Estado possue 
(Loureiro & Viegas, 1908, p. 116). Os mesmos 
autores referem a qualidade dos blocos de 
50 toneladas de cimento Portland o unico que 
tem dado resultados satisfactorios no Oceano 
(Loureiro & Viegas 1908). 

Os Titãs trabalharam ainda na sequência 
de ampliações dos molhes, sobretudo nas 
obras de 1933-1940. Apesar de ser essa a 
sua função principal, os Titãs desempenha-
ram outras funções nos vários processos do 
porto, e o Titã sul terá inclusive sido usado 
também para carga e descarga de navios 
pelo menos até aos anos 60 do século XX 
(Cleto & Faro, 2000). 

Pertencentes à tipologia de gruas móveis 
para assentamento de blocos em portos 
marítimos (do inglês ‘block-setting crane’), o 

modelo ‘titan’ é caracterizado pela sua lança 
comprida, com a casa das máquinas no lado 
do contrapeso, e o guincho correndo horizon-
talmente sobre a lança, para transporte dos 
blocos. Outros modelos, como o ‘hercules’ ou 
o ‘ajax’, apresentam variantes, numa panóplia 
de soluções técnicas para a construção de 
portos, contemplando também gruas fixas e 
gruas flutuantes. Criados para permitirem a 
construção de uma estrutura em condições 
frequentemente adversas, respondendo às 
necessidades de carga e transporte dos blo-
cos artificiais para assentamento dos molhes, 
a sua mobilidade sobre carris permitia ir avan-
çando mar adentro, sobre a estrutura previa-
mente construída. Assim, este objecto titânico 
está construído para assegurar estabilidade 
e resistência não só ao meio ambiente, mas 
também às cargas que transporta, com movi-
mentação em vários eixos, um feito para o 
seu tamanho e justificativo da complexidade 
de elementos que o compõem. 

O Titã norte terá caído ao mar durante tem-
poral em dezembro de 1892, só sendo recu-
perado na primavera de 1896 (Cleto & Faro, 
2000). Os desenhos da época mostram a 
dimensão dos elementos afectados e perdi-
dos, que tiveram então que ser reconstruí-
dos – uma dinâmica aliás muito comum e 
essencial à longevidade destes objectos, que 
pedem constante manutenção e substituição 
de elementos. Desenhos do “Projecto de 
reparação do TITAN do Molhe do Norte do 
mesmo Porto” de Abril de 1899, mostram o 
estado do mesmo à época, sendo visível a 
perda de elementos originais, destacando-se 
a grande destruição da culatra, o desapa-
recimento das duas caldeiras de vapor, e a 
ausência da base da torre, incluindo todo o 
sistema rolante. 

Em 1901 estava-se a concluir a grande 
reparação do titan do norte, que, com outras 
reparações tinha obrigado a criar uma sec-
ção só de oficinas auxiliares (mais tarde, 

4 | Vista dos trabalhos no molhe Norte, 
incluindo o Titã, os blocos de construção, 
e as vias. © Marjay 1966
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secção de obras e oficinas) da administra-
ção do Porto de Leixões (Loureiro & Viegas, 
1908, 178). De destacar que os trabalhos 
de construção não foram fáceis, dado que 
tempestades provocavam avarias, que obri-
gavam à frequente reconstrução dos molhes 
(Loureiro e Viegas 1908).

Em Abril de 2012 iniciaram-se as obras de des-
montagem do Titã situado no molhe sul do porto 
de Leixões, área onde se instala o edifício do 
hoje também icónico terminal de cruzeiros. Uma 
cópia desse foi este ano instalada no molhe sul, 
inaugurando-se um novo titã, baseado no que 
havia sido retirado, reaproveitando as caldeiras 
da casa do motor e valorizando a dimensão his-
tórica e social dos titãs em Matosinhos. O Titã 
do molhe norte permanece hoje in loco no pare-
dão, já não móvel mas ainda ligado ao molhe 
que construiu, como atestam as evidências das 
vias de circulação existentes ou os próprios 
blocos que o constituem. 

Com valores patrimoniais inegáveis e uma 
profunda ligação à paisagem e à memória 
local e nacional, a passagem de mais de 
um século sobre estas estruturas, sujeitas 
a tal trabalho e aos efeitos destrutivos con-

tínuos do ambiente marítimo, e ao torná-las 
gradualmente tecnologicamente obsoletas, 
trouxe também marcas e danos, entre elas 
uma acentuada corrosão das estruturas. 
A sua conservação e valorização é hoje um 
desafio, abrindo-se às novas possibilidades 
das tecnologias digitais e das novas técnicas 
(re)construtivas. 

NOTA 1
Este breve apontamento histórico e tecnoló-
gico dos Titãs resulta dos estudos realizados 
em 2019 e 2021 pela Associação Portuguesa 
de Arqueologia Industrial (APAI), no âmbito 
da proposta de classificação patrimonial dos 
Titãs e dos trabalhos do Processo de AIA para 
o Prolongamento do Quebra-Mar exterior do 
Porto de Leixões. 

NOTA 2
As fotos históricas existentes no Arquivo da 
APAI resultam de um levantamento fotográfico 
realizado pelo fotógrafo Palma, no âmbito dos 
trabalhos da Comissão Organizadora das Ex-
posições de Arqueologia Industrial – COAI, em 
1984 (em preparação da Exposição “Arqueologia 
Industrial: um mundo a descobrir, um mundo a 
defender” 1985, Central Tejo, Lisboa) 
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5 | Vista do Titan do molhe Sul, 
em 1984. © Arquivo APAI

6 | Pormenores do Titan do molhe 
Norte, em 1984. © Arquivo APAI
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