
No dia em que completa 11
anos, o Museu dos Telefones,
em Cacia, vai recordar os tem-
pos em que o Kremlin falava
com a Casa Branca, através de
uma linha analógica directa. A
icónica chamada vai acontecer
amanhã, durante a inauguração
da nova aquisição do museu de
Cacia, a central telefónica
Strowger a 3 dígitos com dois
telefones. Joaquim Pinto já ins-
talou dois telefones para testar
o equipamento que, simbolica-
mente, recordarão o Telefone
Vermelho, uma linha directa de
comunicação que ligava o go-
verno dos EUA e o da União So-
viética durante os tempos de
crise da Guerra Fria. 

A chamada será realizada por
intermédio da Strowger, uma
mini central telefónica (“que po-
dia ter 100 mil telefones liga-
dos”), que vem enriquecer o
acervo do Museu dos Telefones.
“Com a ajuda de mais dois co-
legas que dominam esta tecno-
logia, vai ser possível mostrar
como é que esta máquina fun-
cionava”, adiantou Joaquim
Pinto, sem revelar onde adqui-
riu aquela que é a menina dos
seus olhos. “Esta central Strow-
ger era um sonho antigo, difícil
de realizar, mas não impossível”,
regozija-se Agostinho Pin to que
gosta de mostrar como eram e
como funcionavam os telefo-
nes de outros tempos às inú-
meras visitas de estudo das es-
colas que o procuram. 

Se o conceito da “Guerra Fria”
é estranho aos mais novos, Joa-
quim Pinto diz também que
“muitos alunos nem sabem co -
mo pegar no auscultador do
telefone”. A verdade é que a
evolução foi demasiado rápida.
Após a digitalização, “num es -
pa ço de dez anos, estas centrais
tornaram-se obsoletas, e não
há, actualmente, outro equipa-
mento idêntico em funciona-
mento em Portugal”, explica. 

Refira-se que a primeira cen-
tral digital dos CTT, em Portu-
gal, entrou ao serviço em Avei -
ro, no dia 22 de Dezembro de

1987. Agostinho Pinto, antigo
quadro superior dos CTT, re-
corda que se iniciou então o
processo de transferência da
capacidade de comunicação te-
lefónica instalada, analógica de
tipo electromecânica, em que
assentava até há poucos anos,
para a nova tecnologuia elec-
trónica do tipo digital. 

Aliás, o espólio que tem em
exposição chamou a atenção
da antiga vereadora da Câmara
de Aveiro, Raquel Madureira,
que o convidou a expor parte
da seus telefones no recente
TechDays, que decorreu em
Aveiro. Pode pensar-se que é
fácil arranjar telefones antigos,
mas não é. Joaquim Pinto ga-
rante que as “pessoas têm-nos
em casa sem utilidade, mas não
os dão a ninguém, pensando
que têm uma fortuna”. “Nin-
guém dá nada”, frisa. Para ar-
ranjar peças para repor nos
seus aparelhos, Joaquim Pinto

firmou uma parceria com a
Fundação PT, que lhe permite
obter “uma peça ou outra”. 

Sobre a central Strowger
Conta a história que Almond

Strowger (1839 – 1902) descon-
fiava que as telefonistas des-
viavam, propositadamente, as
ligações destinadas a ele para
outro agente funerário, seu
con corrente. Por isso, resolveu
inventar um sistema que dis-
pensasse o intermédio delas. 

Após vários estudos e tenta-
tivas, Strowger construiu, com
a ajuda de um relojoeiro, um
sistema que atenderia 100 li-
nhas telefónicas, que foi paten-
teado em 1891.

A invenção resultou tão bem
que a primeira central telefó-
nica automática a usar o siste -
ma Strowger foi inaugurada
em 1892, em La Porte, Indiana,
Estados Unidos das América.
Na década que se seguiu, fo-

ram instaladas mais de 70 cen-
trais destas nos EUA.

Almond Strowger era vete-
rano da Guerra Civil Ameri-
cana. Foi no exercício da sua
actividade como agente fune-
rário que inventou o sistema
que adoptou o seu nome. Após
a invenção do primeiro sis-
tema automático funda com
os seus sócios a “Strowger Au-
tomatic Telephone Exchange”.
Em 1965, foi integrado no cor-
redor da fama da Associação
Independente de Telefones,
dos EUA. |

O Telefone Vermelho que ligava
o Kremlin a Moscovo vai voltar a tocar
Cacia No dia em que completa 11 anos, o Museu dos Telefones vai inaugurar uma central telefónica do tempo
em que uma linha telefónica terá evitado um conflito nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos da América

A Strowger foi recuperada e está a funcionar Museu dos Telefones acolhe muitas visitas de estudo
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Tour de Guilherme Duarte chega à Universidade de Aveiro 
“Por Falar Noutra Coisa”, de Guilherme Duarte, um dos comediantes portugueses com
mais seguidores – 300 mil no Facebook -, chega hoje, às 22 horas, ao Anfiteatro do 
Departamento de Ambiente da Universidade de Aveiro.


