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Está lá? É da casa do senhor que tem um museu de telefones? A dedicação de Agostinho 
Pinto resultou na angariação de dezenas de peças históricas, algumas das quais verdadeiras 
relíquias. Esta é uma chamada, de atenção, para um museu particular. Por Maria José Santana 
(texto) e Adriano Miranda (foto) O destino ainda chegou a tentar encaminhá-lo para uma 
carreira profissional de electricista. Mas a paixão pelos telefones falou mais alto e Agostinho 
Pinto acabou por se entregar de alma e coração à área das telecomunicações, tanto ao nível 
da ocupação laboral, como enquanto hobby de eleição. Ao longo dos 35 anos de ligação ao 
mundo dos telefones, este aveirense conseguiu reunir verdadeiras relíquias das várias eras 
das telecomunicações, optando agora por concentrá-las num museu particular a que deu o 
nome de Celeiro-Museu Ti Deolinda. Apesar de a denominação nada ter a ver com o espólio 
exibido - o nome pretende homenagear aquele que foi o uso anterior do espaço situado em 
Sarrazola, na freguesia de Cacia -, o museu criado por este técnico de telecomunicações da 
PT prima por perpetuar no tempo a história dos telefones, telexes, e até dos bem mais 
modernos telemóveis. Cada equipamento ou acessório exibido marca uma época, desde a era 
manual até à digital, como faz questão de salientar o próprio coleccionador, Agostinho Pinto. 
Um dos exemplares que logo prende o olhar de qualquer visitante é um telefone de 1882, que 
funciona à manivela. "Foi dos primeiros que surgiram em Portugal", faz notar o técnico de 
telecomunicações, a propósito de uma das principais "jóias" do seu museu, instalada ao lado 
de uma outra preciosidade: um telefone Ericsson, de 1892. "Nessa altura, em Portugal, só 
existiam telefones em Lisboa", acrescenta. Há ainda uma grande estante onde estão 
depositados equipamentos da "era automática", bem mais recente, mas que já parece 
longínqua. Quando Agostinho Pinto começa a pegar nos vários modelos de telefone "dos anos 
58, 60 e 62" e vai marcando os números através de um disco, a nossa memória recupera a 
familiaridade daquele som peculiar, que só desapareceu com a generalização dos telefones 
com teclado. "Tenho aqui quase todos os modelos que existiram em Portugal", frisa Agostinho 
Pinto, apontando os exemplares que foi adquirindo ao longo de mais de 30 anos, numa 
colecção onde constam também os modelos mais recentes, de teclas digitais. Mas nem só de 
modelos de telefones é feita esta colecção particular, agora instalada num espaço que outrora 
serviu de celeiro para a "Ti Deolinda", sogra de Agostinho Pinto. Numa das estantes, reservou 
também espaço para alguns exemplares de PPC (Posto Principal de Comutação), conhecidos 
na gíria como "PBX". "Eram usadas nos escritórios, onde havia uma telefonista que atendia a 
chamada e passava depois para a secção pretendida", relata o coleccionador. Igualmente 
caídos em desuso, mas devidamente representados no museu-celeiro de Agostinho Pinto, 
estão também os equipamentos de telex - que acabaram por ser substituídos pelos faxes -, 
sendo que um dos modelos em exposição "foi o primeiro a ser usado em Portugal pelos CTT, 
na década de 60", como vinca o coleccionador. Entre o espólio angariado por este quadro 
superior da PT constam também os vários modelos de caixas de telefone de moedas, que nos 
habituámos a ver em cabinas ou em locais públicos, e as mais modernas caixas de cartões. "E 
até guardo uma vasta colecção de credifones, uma das quais é alusiva a Aveiro", comenta o 
coleccionador, ao mesmo tempo que vai abrindo uma vitrina onde guarda também vários 
acessórios como contadores de chamadas, campainhas, marcadores de disco, entre outros. E 
nem os primórdios dos telemóveis parecem ter sido esquecidos nesta colecção. Para quem 
apenas se recorda dos telefones celulares apenas como os conhecemos hoje, este museu faz 
questão de lembrar que nem sempre assim foi, exibindo um exemplar dos primeiros 
equipamentos a serem comercializados. "Custavam 700 contos e eram pesados e grandes", 
especifica, a propósito do modelo Philips que exibe no museu particular, que, para já, apenas 
irá partilhar com amigos. "E talvez possa abrir a visitas de escolas", admite Agostinho Pinto em 
relação ao espaço criado pela "mera paixão e amor à camisola". 

 


