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Destaque

O museu que toca a história do telefone
Cacia Agostinho Pinto é um aficionado das telecomunicações. Durante mais de 40 anos a trabalhar nesse ramo, 
foi reunindo um espólio que o enche de orgulho e que não pára de crescer
Adérito Esteves

Trim. Triiiimmm. Tiriri. Tiririri.
Imagine-se a entrar numa sala
onde há cerca de 100 telefones.
De todos os géneros e feitios,
formas e cores. Uma sala onde
a história desse objecto se faz
através de uma viagem bem
longa ao seu passado. É assim
o Museu dos Telefones, em
Sarrazola, na freguesia de Ca-
cia. Contudo, chamar-lhe Mu-
seu dos Telefones talvez seja
um pouco redutor, uma vez
que se encontra ali muita da
história das telecomunicações.

Depois de mais de quatro dé-
cadas a trabalhar nesse ramo,
e a coleccionar tudo o que está
relacionado com o mundo das
telecomunicações, Agostinho
Pinto abriu, em 2006, um mu-
seu para expor o vasto espólio
que foi reunindo. E a sua co-
lecção não pára de crescer. “Te-
nho a colecção toda. Se não ti-
ver fico triste e tenho de ir à
procura”, afirma a determi-
nada altura da nossa visita, dei-
xando clara a determinação
com que encara este “hobby”.

A telefonar desde 1882…
Telefones de manivela. Tele-

fones de parede. Telefones pú-
blicos. Telefones de campanha,
do tempo da Guerra do Ultra-
mar. Há até um telefone des-
montado, para se perceber
cada elemento que o constitui.
À primeira vista o único gé-
nero de aparelho que não
existe naquele museu é o que
consiste em dois copos de
plástico ligados por um fio,
que muita gente na infância
terá construído. E mesmo es-
ses, se procurássemos, quase
de certeza que apareciam. Por
exemplo, o aparelho mais an-
tigo que se encontra no museu

é de 1882, tendo gravado o
nome de um dos grandes im-
pulsionadores da história dos
telefones, o sueco Lars Mag-
nus Ericsson.

Mas se o número e a varie-
dade de exemplares já impres-

sionam, o que dizer do facto
de quase todos estarem a fun-
cionar? É verdade. Agostinho
Pinto é, de facto, um entendido
na matéria, e isso é facilmente
perceptível ao fim de poucos
minutos de conversa. Depois

de tantos anos ligado às tele-
comunicações, alguns dos co-
nhecimentos que foi adqui-
rindo foram utilizados para fa-
zer as ligações necessárias para
que grande parte daqueles
aparelhos mantenha uma vida

activa, se necessário for. Não
queremos imaginar é a traba-
lheira que será encontrar o te-
lefone certo, se alguém ligar
para o museu. Mas nas visitas
que algumas escolas fazem ao
museu, uma das “brincadeiras”

possível é colocar duas crian-
ças a falar por um daqueles te-
lefones em que o número não
se marcava… discava.

Muito mais do que
apenas telefones

É verdade que visitando este
museu, são os telefones que
mais saltam à vista. Mas um
olhar mais atento permite per-
ceber que a preocupação do
proprietário vai muito mais
além. Desde livros da história
das telecomunicações, a cabos
de rede, passando ainda pelo
telex desde o tempo da II
Guerra Mundial, ou colecções
de credifones, há de tudo o que
possa ser ligado com a história
das comunicações.

E se pensa que há algum sen-
timento de revolta para essas
modernices que são os tele-
móveis, desengane-se. Tam-
bém esses figuram de forma
bastante presente no espaço.
Há até um dos primeiros tele-
móveis que existiram, e que
apesar de ter o nome “Porty”,
talvez não seja assim tão por-
tátil, ou não pesasse cerca de
cinco quilos.

Agostinho Pinto gaba-se de
ter reunido naquele espaço re-
líquias difíceis de encontrar -
como o “Guia dos Correios, te-
légrafos, e telefones Continen-
tal, Insular e Ultramarino”, da-
tado de 1957 e que alberga nú-
meros de telefone de todas as
antigas colónias portuguesas.
Porém, o que ali está é para fi-
car, porque como o proprietá-
rio diz, “aqui não se vende
nada”. Por isso, se houver al-
gum interessado que decida li-
gar a este apaixonado das te-
lecomunicações, o mais pro-
vável é que a resposta do outro
lado da linha seja um seco: pu.
Pu. Pu. Pu. |

No museu há telefones para todos os gostos, incluindo um dos primeiros telemóveis

Agostinho Pinto trabalhou em telecomunicações durante mais de 40 anos

Cada telefone tem a sua especificidade

É no meio dos telefones que se sente bem
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