
 
 

 
 
 

                              

            

 
 
  

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa  
Visita Guiada Conjunta ao TITAN  e ao TERMINAL DE CRUZEIROS do Porto de Leixões. 

 

 

O TITAN 
Tal como o antigo porto de Rodes, que possuía à entrada uma gigantesca estátua em bronze de Apolo (uma das famosas e desaparecidas Sete Maravilhas do Mundo Antigo), também Matosinhos 

e o seu porto de Leixões possuíam os seus “colossos”. Metálicos. Dois. Um em cada molhe. Únicos no mundo, os “titans” são monumentais guindastes que documentam de forma privilegiada a 

época da arquitectura e engenharia do ferro e da energia a vapor. Irmãos próximos de outros famosos monumentos metálicos de grandes dimensões do final de oitocentos, como a torre Eiffel 

(1889) ou, entre nós, as pontes Maria Pia (1877) e Luís I (1888) ou o mercado Ferreira Borges (1885), os titans foram fulcrais na edificação do porto de Leixões – a maior obra de engenharia 

realizada em Portugal no século XIX. Afinal, foi graças à sua força e à sua avançada decidida sobre o mar que os molhes portuários foram construídos no término desse século. 

O Titan é um gigantesco guindaste de ferro, único em todo o mundo, que tinha a capacidade de levantamento de 50 toneladas de pedra e que permitiu a construção do Porto de Leixões, um dos 

maiores da Península Ibérica. Na sequência de um desastre seguido de explosão, em Abril de 2012, o Titan colapsou. Oito anos depois, em Outubro de 2020, teve início a sua reconstrução. 

Orçado em cerca de dois milhões de euros, o projecto foi coordenado, cientificamente, pelo historiador Joel Cleto e executado pela empresa Macwide. Este colosso da engenharia e da 
indústria é agora devolvido à paisagem litoral de Matosinhos. 
 
 

O TERMINAL DE CRUZEIROS 
O Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões é um dos grandes projetos promovidos pela APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, integrado no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões e que resulta de uma dinâmica de cooperação territorial, interligando dois principais objetivos: por um lado o de melhorar a eficácia 
comercial do porto, associada à atividade dos cruzeiros e, por outro lado, o de integração urbana, associado ao incremento da sociabilidade com a população envolvente. 
O Terminal de Cruzeiros é o maior projeto de sempre de abertura do porto à cidade, fazendo do Porto de Leixões uma importante porta de entrada na região e impulsionando definitivamente 
o crescimento do número de navios de cruzeiro e de passageiros em Leixões, assumindo-se cada vez mais como um porto de cruzeiros. 
O cais com 340m de comprimento foi inaugurado em Abril de 2011, permitindo a escala em Leixões dos maiores navios de cruzeiro, acolhendo agora a maior parte dos navios de cruzeiro da 
atual frota mundial.  
 

 
Programa: 

10H30 – Inicio da Visita Guiada ao Titan de Leixões ( cerca de 30 minutos) 

11H15 – Inicio da Visita Guiada ao Terminal de Cruzeiros (cerca de 60 minutos) 

 

RECOMENDAÇÕES (para a Visita ao TITAN): 

 Equipamento não aconselhável a pessoas com vertigens; 

 É interdito a crianças com menos de 10 anos, quando não acompanhadas por um adulto; 

 Não aconselhável a pessoas com calçado pouco confortável, nomeadamente ao uso de tacões, nem saias; 

 É expressamente proibido debruçar-se nas guardas, 

 Uso obrigatório de Máscara; 

 Cumprir o distanciamento de segurança. 

 

TENHA EM ESPECIAL ATENÇÃO: 

 Ao piso; 

 A ligeiros declives; 

 Aos obstáculos a baixa altura, nomeadamente na lança; 

 Uso aconselhável do corrimão ao longo do percurso. 

 

https://titan-apdl.pt/


 
 
 

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 3 de março 
 
 

 
 

 CRIANÇAS 
ATÉ 12 ANOS ADULTOS SÉNIORES 

(» 65 ANOS) 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) gratuito 8,00€ 5,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  9,50€  

Não Sócios Clube PT gratuito 10,00€ 7,00€ 

 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
 

10h15 

PORTO DE LEIXÕES 

PORTARIA DO MOLHE SUL, EM MATOSINHOS 

(VIA RUA DO GODINHO, JUNTO AO MONUMENTO SENHOR DO PADRÃO) 

 

 

INSCRIÇÕES: 

 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes, idade das crianças e contacto móvel. 

 

 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 3 de março) 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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