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SUMÁRIO 

 

O porto de Leixões começou por ser gizado apenas como um ancoradouro de apoio ao porto 
do Douro, nos finais do século XIX, vindo porém a guindar-se, por mérito próprio, a um porto de 
primeira grandeza ainda no decurso do primeiro quartel do século XX. 

 

No presente trabalho procura dar-se uma ideia ténue da conturbada nascença desta importante 
estrutura portuária nacional, e da sua evolução ao longo do século passado, registando-se as 
obras que marcaram os passos fundamentais da sua vida e justificaram a sua afirmação clara 
como o maior porto do Noroeste Peninsular. 

 

Registam-se as principais intervenções para harmonizar a específica funcionalidade portuária 
com um tecido urbano envolvente e denso, o qual veio crescendo com o seu porto, desafiando 
permanentemente a necessidade de se promover a criação de uma rede de acessibilidades 
fluída e integrada.  Também se referem alguns exemplos de intervenções de requalificação das 
margens ribeirinhas e frente costeira adjacente. 



1º Quartel do Século XX - Cais comercial com 70 m, no porto de Leixões 

 

 

O porto de Leixões foi construído entre 1884 e 1892, como porto de abrigo para a navegação 
que aguardava a entrada no rio Douro.  Ainda a construção ia a meio e já os navios utilizavam 
a zona abrigada como escala dos navios de passageiros e para carga e descarga de 
mercadorias por intermédio de batelões.  Cedo tomou-se, assim, a ideia de adaptar o porto de 
abrigo a porto comercial, vindo a sua construção a ser autorizada em 23 de Dezembro de 1913. 

 

 

Os trabalhos, que já se tinham iniciado com a reconstrução do molhe Sul em 1911, sendo 
então executado entre 1914 e 1923 o “Cais acostável a navios d’alto bordo, junto ao molhe do 
Sul do porto de Leixões”, apetrechado com um Titan a vapôr, com uma força de elevação de 50 
t e 4 guindastes eléctricos, com uma força de elevação entre 1.500 e 3.000Kg. 

 

 

 

 

Aproveitou-se a estrutura do molhe Sul e interiormente “foi executado um prisma rectangular de 
blocos artificiais sobrepostos mas não cruzados, assente à cota –7,2 m sobre uma base 
convenientemente preparada com beton em sacos e se levará pelo menos 0,5 m acima do 
nível da maré vazia, e d’aí  até ao nível do terrapleno por um maciço rectangular de alvenaria 
hidráulica…” 

 

 

 

 

Ficha Técnica 
 

Designação: Cais acostável a navios d’alto bordo, junto ao molhe do Sul 
 

Localização: Porto de Leixões, Matosinhos 
 

Dono da Obra:  Junta Autónoma das Installações Marítimas do Porto 
 

Projectista: 1ª Direcção dos Serviços Fluviais e Marítimos 
 

Construtor: Direcção dos Serviços do porto de Leixões 
 

Ano: 1923 
 

 



 
Cais acostável a navios d’alto bordo, junto ao molhe do Sul do porto de Leixões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cais acostável do molhe do Sul Cais acostável do molhe do Sul 
 Trabalhos em 31 de Agosto de 1911 Primeiro terminal de descarga directa de automóveis 
 

 

 



Como se referiu o porto de Leixões começou por ser pensado apenas como um anteporto, que 
servisse de ancoradouro para os navios que demandavam o rio Douro à espera de boas 
condições para entrarem na barra e utilizarem, então, as instalações portuárias dispersas ao 
longo das margens ribeirinhas. 

 

 

E não será por acaso que se assistiu, no final do século XIX e durante quase todo o 1º Quartel 
do século XX, a uma série de discussões acaloradas e ao aparecimento de projectos com 
avanços e recuos quanto ao novel porto de Leixões, pois que os interesses tradicionais e muito 
conservadores se encontravam enraizados nas margens do Douro (Porto e Gaia), acalentando 
os seus defensores, a existência apenas dum porto de Leixões de apoio e, como solução de 
fundo, uma resolução definitiva da barra. 

 

 

Porém a tal resolução está talvez hoje próxima de acontecer, não para guindar o porto do 
Douro, pelo menos no seu trecho final, à áurea antiga, mas para lhe conferir uma segurança de 
navegação nunca ousada e uma estabilidade indispensável às margens ribeirinhas, hoje zona 
costeira.  Mas voltemos a Leixões, onde se constatou com o início das obras de construção dos 
2 molhes, entre 1884 e 1892, a presença crescente de navios que não conseguiam entrar 
Douro acima.  Procuravam a protecção natural junto à foz do rio Leça e dos referidos molhes 
Norte e Sul, sendo a movimentação de cargas uma sequência inevitável após largos dias de 
espera por melhores condições da barra.  Era utilizado o processo mundialmente seguido de 
transferência de mercadorias para embarcações mais pequenas e barcaças que então 
demandariam os armazéns de Gaia e da baixa portuense quando a barra abrisse. 

 

 

E, assim, não será de estranhar o aparecimento de diversos projectos prevendo a ligação em 
canal do Douro a Leixões, quer para os maiores navios que demandavam aquele rio quer para 
as pequenas barcaças de cabotagem, era o canto do cisne para os defensores intransigentes 
do porto do Douro.  Seguem-se-lhes diversos estudos, traçados e propostas de ligações 
ferroviárias, quer de Ermesinde para Leixões pelo interior, quer ao longo da marginal e foz do 
Porto a ligar a Alfândega, ao Ouro, à Foz e a Leixões.  Como se sabe apenas vingou a ligação 
interior entre Campanhã, Contumil e Leixões, ainda hoje constituindo a linha de Leixões. 

 

 

Apenas um breve registo para o movimento de embarcações no Douro e em Leixões, bem 
como da transferência crescente do movimento de passageiros para Leixões: 

 

 

Ano 

 

Porto de Leixões – Movimento de passageiros 

 

1902 

(embarcados) 

5.605 

(desembarcados) 

560 

1905 11.769 3.572 

1923 14.435 7.434 

1925 9.619 6.429 

 



 

Ano 

 

Porto de Leixões – Movimento de mercadorias 

 (Douro) (Leixões) 

 N.º de navios Tonelagem N.º mercadorias Tonelagem 

1910 1124 465.327 980 1,991.102 

1915 734 261.109 431 1,047.555 

1920 623 248.808 633 985.031 

1923 839 436.916 717 1,736.067 

1925 866 458.582 643 1,785.410 

 

 

 

 

E Matosinhos/Leça foi crescendo, à volta do crescimento do seu porto, Leixões, que ainda só 
se desenvolvia para o exterior da sua linha costeira e, portanto, a ligação das 2 freguesias era 
feita, por comboio ou rodovia pelas várias pontes existentes ao longo do vale do rio Leça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º Quartel do Século XX - Construção da Doca n.º 1, no porto de Leixões 

 

A crescente procura do porto de Leixões rapidamente demonstrou a insuficiência do molhe Sul, 

com apenas 386 m de cais acostável para navios de tamanho médio e até 22 pés de calado. 

 

Muitos e notáveis engenheiros desenvolveram projectos alternativos para novas docas, 

terraplenos, estradas e caminhos de ferro de serventia, surgindo em 1931 o concurso da doca 

nº1, segundo projecto da Direcção Técnica da Administração.  Obra adjudicada em 1932, pela 

importância de 38.632.546$00 (ouro) à Sociedade Metropolitana de Construcción, de 

Barcelona, depois transformada na Sociedade Construtora da Doca. 

 

O conjunto dos trabalhos adjudicados compunha-se de: 

u Construção da doca n.º 1, quadrilátero de 500 m de comprimento e 175 m  de largura, com 

profundidade de 10 m abaixo do Zero Hidrográfico; 

u Construção de um aqueduto-gémeo subterrâneo, destinado a desviar o curso do rio Leça 

para fora da Doca (a obra foi feita integralmente a seco); 

u Vedação dos recintos dos cais e construção das avenidas circundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doca ocupa o antigo leito e margens do rio Leça, junto à foz, e os seus muros-cais assentam 

em grande extensão na rocha natural (muro-cais contínuo em alvenaria e cantaria de granito), 

mas junto aos extremos, zona do antigo talvegue fóssil do rio Leça, a rocha encontrava-se a 

grande profundidade tendo-se recorrido aqui a muros-cais em arcadas, com os pilares a 

atingirem os –25 m (Z.H.) e a terem que empregar na fundação caixões de ar comprimido. 

 

Ficha Técnica 
 

Designação: Construção da Doca n.º 1 
 

Localização: Porto de Leixões, Leça da Palmeira/Matosinhos 
 

Dono da Obra:  APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S. A. 
 

Projectista: Direcção Técnica da Administração 
 

Construtor: Sociedade Construtora da Doca 



 

Ano: 1940 

 
Doca n.º 1 – Vista aérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doca n.º 1 Doca n.º 1 
 Construção Muro cais em arcadas  Construção Muro cais contínuo 
 

 



Com a interiorização do porto de Leixões, conseguido à custa do vale do rio Leça, a 
indispensável mobilidade dos habitantes dos 2 pólos urbanos, Leça e Matosinhos, foi-se 
adaptando. E neste 2º Quartel do século XX a perturbação ainda não foi muito marcante já que 
se conseguiram manter as ligações de nível entre a zona da baixa de Matosinhos (mercado, 
zona comercial e centro cívico) com a sua freguesia de Leça através duma avenida circundante 
da Doca n.º 1 e com a manutenção das restantes pontes romanas ao longo do troço final do 
rio. 

 

 

Mantiveram-se ainda as zonas rurais que usufruíam o vale desse rio, e os usos ancestrais dos 
2 braços, o “salgado” sujeito às marés e já usado na piscicultura e, o “doce”, onde se 
enraizaram as zonas das lavadeiras e a retirada de água para os campos de lavoura. 

 

 

Mas sentia-se a necessidade do porto de Leixões crescer para o interior e, mais ainda, de se 
criar uma verdadeira rede rodoviária que escoasse o tráfego pujante de mercadorias, sentindo-
se a necessidade do plano do Eng.º Schreck, que haveria de surgir em 1955. 

 

 

Breve apontamento dos movimentos de passageiros e mercadorias: 

 

 

Ano 

 

Porto de Leixões – Movimento de passageiros 

 

1926 

(embarcados) 

17.090 

(desembarcados) 

5.979 

1930 11.644 6.238 

1940 1.977 680 

1946 4.402 1.110 

 

 

 

 

Ano 

 

Porto de Leixões – Movimento de mercadorias 

 (Douro) (Leixões) 

 N.º de navios Tonelagem Mercadorias Tonelagem 

1926 814 448.429 649 1,759.376 

1930 861 589.750 643 2,813.128 

1940 531 42.071 355 453.031 

1950 1.267 - 1.267 2,280.000 

 

 



 

3º Quartel do Século XX - Terminal para petroleiros e molhe exterior do porto de Leixões 
 
 
Na década de 30 foi construído um molhe exterior ao ante-porto de Leixões constituído por 

blocos cúbicos, de 90 toneladas, com os cantos chanfrados, com o coroamento à cota de +1 m 

(Z.H.), destinado a melhorar as condições de agitação no acesso ao ante-porto de Leixões. 

 

Quando no fim da década de 60 foi necessário construir um terminal de “crude” para abastecer 

a refinaria de Leça, podendo receber petroleiros de cerca de 100 000 toneladas de porte bruto, 

foi decidido, após exame de várias soluções para conferir abrigo ao novo terminal, sobrelevar o 

molhe anteriormente referido até à cota +15 m ( Z.H.), com fundos até –17,5 m (Z.H.), tendo  o 

novo molhe assim obtido uma carapaça de protecção de tetrápodos de 40 toneladas e uma 

superestrutura de betão com muro-cortina de face exterior curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 
 

Designação: Construção de um Terminal Marítimo destinado à descarga e carga de 
produtos petrolíferos em Leixões 

 

Localização: Porto de Leixões, Leça da Palmeira 
 

Dono da Obra:  APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S. A. 
 

Projectista: ENARCO – Eng.ºs Reis de Carvalho, Daniel Vera Cruz e José Pires Castanho 
 LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
 

Construtor: Sociedade de Empreitadas Moniz da Maia & Vaz Guedes, Lda. 
 Christiani & Nielsen A/S 
 

Ano: 1969 
 

 



 
Terminal para petroleiros de Leixões 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminal para petroleiros de Leixões Terminal para petroleiros de Leixões 
 Alteamento do quebra-mar, execução de Aspecto geral antes do alteamento 
  uma testa de Inverno do quebra-mar submerso 

 



E se o porto de Leixões começou por ser apenas um anteporto, de serventia ao Douro, 
absorveu a hegemonia clara dos portos do Norte durante a 1ª metade do século XX, com a 
protecção inicial propiciada apenas pelos Molhes Norte (≅ 1.500 m) e Sul (≅ 1.000 m) e uma 
área molhada de ≅ 100 ha no 1º Quartel do século XX, protecção essa reforçada no 2º Quartel 
com a criação dum quebra-mar submerso com cerca de 1000 m de extensão no sentido Norte-
Sul que viabilizou a crescente quietude das águas portuárias e a exploração comercial do 
Molhe Sul e da Doca n.º 1. 

 

Mas o advento da Refinaria do Norte, instalada em Leça da Palmeira nos finais da década de 
60, veio motivar a necessidade de altear o quebra-mar exterior para criação dos postos de 
acostagem para petroleiros, conseguindo-se uma invejável operacionalidade interna de toda a 
estrutura portuária de Leixões.  O maior porto de pesca de sardinha de todo o mundo, veio a 
beneficiar claramente com a criação das pontes-cais da sardinha, nos anos 60, e de toda a 
infra-estrutura a ela adjacente, complemento indispensável à movimentação do pescado e à 
importante indústria das conservas. 

 

Como se esta verdadeira revolução de novas estruturas portuárias não chegasse, a 
necessidade de desenvolver o porto para o interior da Doca n.º 1, obrigou ao aparecimento do 
novo Plano de Ampliação do Porto de Leixões de 1955, coordenado pelo seu Director-Geral 
Eng. Henrique SchrecK, revolucionando Matosinhos/Leça e as suas articulações rodo-
ferroviárias. 

 

Entram em funcionamento também, os novos cais da Doca n.º 2, com quase 1 Km de 
extensão, vejamos a evolução do movimento portuário: 

 

 

 

Ano 

 

Descarga de sardinha portos ibéricos (toneladas) 

 Leixões Peniche Setúbal Portimão Vigo Algeciras 

1950 38.826 3.875 5.566 11.459 3.378 9.719 

1959 75.639 7.115 5.404 5.591 18.070 12.247 

 

 

 

 

Ano 

 

Porto de Leixões – Movimento de passageiros 

 

1952 

(embarcados) 

9.414 

(desembarcados) 

711 

1960 2.253 410 

1964 1.770 318 

 

 



 

Ano 

 

Porto de Leixões – Movimento de mercadorias 

 N.º de navios Tonelagem 

1950 1.267 2,280.000 

1955 1.537 3,248.000 

1960 1.864 3,788.000 

1965 2.595 4,884.000 

1970 3.120 7,655.000 

1975 2.694 8,718.000 

 

 

 

Aparecem 2 novas travessias, a Ponte-móvel no topo Nascente da Doca n.º 1 e a Ponte 
Grande (ou Viaduto da Via Rápida) no enfiamento da futura via de ligação da Rotunda da 
Boavista ao Aeroporto de Pedras Rubras. É construída de raíz uma Avenida Circundante do 
porto de Leixões, que viabiliza a ligação entre Matosinhos/Leça (através da ponte móvel e 
ponte grande), dá saída aos camiões de serventia ao porto comercial e remata a cidade com o 
porto de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º Quartel do Século XX - Construção da Doca n.º 4, no porto de Leixões 

O porto de Leixões tem tido um crescimento contínuo de movimentação de mercadorias, desde 

a sua construção em 1892. O aparecimento nos finais dos anos 60 dos contentores, motivou a 

construção de 2 terminais de raiz para movimentação da carga contentorizada – O Norte, 

executado pela SOMEC com cerca de 400 m de comprimento e fundos de – 12 (Z.H.) e o Sul, 

executado pelas Construções Técnicas com cerca de 550 m de comprimento e fundos de –12 

m (Z.H.). 

A doca n.º 4, com fundos de –12 m (Z.H.) e uma extensão de cais acostável a Norte de 500 m, 

para carga geral e granéis sólidos, e 550 m a Sul para contentores, veio a ser executada 

recorrendo a 2 tipos estruturais distintos, conforme o tecto rochoso aflorava próximo dos –12 m 

(Z.H.), recorrendo-se, aqui, a um muro-cais de gravidade aplicando blocos pré-fabricados entre  

60 e 90 t com recurso à “velha” Marieta, reconvertida em cábrea, ou, no caso do tecto rochoso 

se encontrar a profundidades maiores, recorrendo a um muro-cais sobre estacas Benoto de 

1,10 m de diâmetro e uma cortina de estacas-prancha cravada na rocha, para contenção dos 

terrenos de tardoz. 

 

 

 

A detecção de inesperados assentamentos e deslizamentos na zona do estaleiro dos blocos, 

obrigou a novo e completíssimo estudo geológico/geotécnico local e à prévia consolidação 

acelerada dos terraplenos do lado Sul, mediante a cravação de 700 Km de geodrenos e a 

instalação de uma sobrecarga de 5 t /m2. 

Ficha Técnica 
 

Designação: Empreitada de Construção da Doca n.º 4 
 

Localização: Porto de Leixões, Leça da Palmeira/Matosinhos 
 

Dono da Obra:  APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S. A. 
 

Projectista: Gabinete Técnico das Construções Técnicas 
Consultor Prof. Eng. A. Campos e Matos 

 

Construtor: Construções Técnicas, S. A. R. L. 
 

Ano: 1978 



 
Docas interiores do porto de Leixões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Construção da doca n.º 4 – Muro-cais em blocos  Construção da doca n.º 4 – Muro-cais em estacas 
 Cábrea Marieta a carregar blocos de 60 a 90 t  Cortina de estacas-prancha e estacas Benoto de ∅ 1,0 m 
 
 

 

 

 



Procurando a resposta adequada ao aparecimento das cargas unitizadas, cujo expoente maior 
são os contentores, a estrutura portuária nacional marcou presença através dos portos de 
Lisboa e Leixões, desde o seu surgimento nos anos 60.  De registar ainda uma tentativa ténue 
de instalar um pórtico de movimentação de contentores no Douro, situação gorada à nascença 
pelas vicissitudes da barra e falta clara de acessibilidades rodo-ferroviárias minimamente 
satisfatórias. 

 

Rapidamente esse pórtico passa para o topo Nascente da Doca n.º 2 Sul e nos princípios dos 
anos 70 começam os projectos para instalar, de raíz, um Terminal de Contentores em Leixões 
com 2 pólos construídos no final da década de 70 e princípios de 80 – O TCN, à saída da Doca 
n.º 1 com cerca de 400 m de extensão, 6 ha de terrapleno e fundos de –10 m (Z.H.) e o TCS, 
no lado Sul da Doca n.º 4, junto à ponte grande com cerca de 550 m de cais, 12 ha de 
terraplenos e fundo de –12 m (Z.H.).  Vejamos a evolução do tráfego de contentores: 

 

 

 

Ano 

 

Porto de Leixões - Movimentação de Contentores 
(unidades) 

1970 6,516 

1975 30,802 

1980 57,592 

1985 82,002 

1990 147,496 

1995 136,201 

2000 185,931 

 

 

Acompanhando estas “novas” cargas movimentadas em Leixões, o tráfego de mercadorias tem 
vindo a crescer seguramente, criando conscientemente a necessidade de harmonizar esses 
fluxos com os urbanos e reequilibrar a cidade e a faixa costeira adjacente.  Olhemos para o 
movimento de mercadorias: 

 

 

 

Ano 

 

Porto de Leixões – Movimento de mercadorias 

 N.º de navios Tonelagem 

1975 2.694 8,718.000 

1980 2.674 8,593.000 

1985 2.601 10,608.000 

1990 2.742 14,636.000 

1995 2.590 16,493.000 

2000 2.932 20,813.000 

 



A movimentação de mais de 14 milhões de toneladas de mercadorias, correspondentes aos 20 
milhões de toneladas de arqueação bruta supra citadas, gera um fluxo de tráfego rodoviário – 
já que o uso da ferrovia é uma miragem (< 1%), que ocasiona um grande desafio.  Assim, se o 
plano Schreck – 1955 era inevitável, o plano geral de 1996 não o foi menos, tendo-se 
promovido nova revolução na rede viária envolvente, agora com uma visão suficientemente 
abrangente, implicação nos itinerários principais IP1 e IP4 e complementar IC1 e IC24, bem 
como nas travessias do rio Douro - Arrábida e Freixo, a duplicação das vias a circularem na 
ponte grande, a reformulação dos nós de ligação do IC1 com a avenida circundante ao porto e 
redução para apenas 2 entradas na área portuária. 

 

Todas estas realizações se encontram concretizadas, estando já em fase de arranque a nova, 
e única, ligação do exterior com este porto através da VILPL – Via interior de ligação ao porto 
de Leixões, que será dentro em breve uma via exclusiva para o tráfego pesado que o demanda 
e oferecerá à cidade toda a restante rede viária envolvente ao porto. 

 

Um registo também é devido à aceitação pela APDL de promover a minoração e estabilização 
da faixa costeira adjacente, recuperando praias através de recargas de mais de 2 milhões de 
m3 de areias, promovendo a requalificação de todas as zonas ribeirinhas do Douro e da costa 
atlântica que lhe está afecta. 
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