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PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DO SERVIÇO TELEFÓNICO EM 

PORTUGAL 

 

Em Portugal, o primeiro ensaio de ligação telefónica realizou-
se a 24 de novembro de 1877, entre Carcavelos e a Estação do 
Cabo, em Lisboa. 

Em dezembro do mesmo ano, o Rei D. Luís interveio num dos 
ensaios entre o Observatório da Escola Politécnica de Lisboa 
e o Observatório Astronómico da Tapada da Ajuda, a cerca de 
3 km de distância. O soberano ficou tão impressionado com o 
facto de ser possível ouvir a voz transmitida por um aparelho, 
e até um toque de cornetim, que viria a ser um dos primeiros 
monarcas da Europa a ter telefone ligado à rede pública. 

 

Anos mais tarde, em 1884, impedido de assistir à estreia da 
ópera "Laureana" no Teatro de S. Carlos, escrita pelo 
compositor português Augusto Machado, por ter ocorrido o 
falecimento de um membro da família real, o Rei D. Luís 
mandou instalar um circuito telefónico entre aquele Teatro e 
o Palácio da Ajuda. Os jornais da época noticiavam que sua 
majestade tinha escutado " a première" no seu conforto 
doméstico, ouvindo distintamente todas as árias. Este 
facto criou uma nova modalidade no serviço telefónico: a 
venda de subscrições de linhas para as temporadas de ópera!  

 



 

“Os telefones falam” 

A 1 de Julho de 1882, o jornal “O Comércio do Porto” noticiava a 

inauguração do serviço telefónico público no Porto. 

A exposição “Os telefones falam” apresenta equipamentos telefónicos 

originais desde o final do séc. XIX até meados do Séc. XX, modelos de 

infraestruturas da rede subterrânea e aérea, modelos de centrais 

telefónicas manuseadas pelas telefonistas e muitas outras curiosidades, 

tais como a primeira lista telefónica do Porto e algumas dos primeiros 

anos de serviço, cartões de pessoal da Companhia, correspondência com 

a PIDE/DGS e outros factos relacionados com a história das 

telecomunicações na cidade e na região. 

Tudo isto enquadrado numa perspetiva histórica onde se realça o 

surgimento pioneiro do serviço telefónico na região do Porto e a sua 

íntima ligação com a intensa atividade comercial vivida e a influencia da 

comunidade estrangeira, nomeadamente inglesa, ligada ao Vinho do 

Porto. 

Os telefones falam e contam histórias! 

 
O espaço está dividido em áreas, ou secções, de forma a seguir todas as 
etapas de uma comunicação telefónica em conjunto com algumas 
curiosidades e documentação acessória. Em cada uma das áreas, são 
expostas imagens retiradas de frames do filme realizado pelo Sr. Pope que 
pode ser visionado ao fundo da sala.  
A sequencia segue o movimento contrário ao dos ponteiros do relógio; há 
ainda duas mesas centrais com material e documentos diversos. 
 
No início de cada secção estão colocados pequenos posters onde pode 
obter mais informação e ler algumas curiosidades relativas ao assunto em 
causa. 
 
Existem também tablets onde correm pequenos filmes que 
complementam a informação e relatam algumas histórias relacionadas 
com os temas. 
 



Secção 01 - O EMISSOR  

A visita inicia-se então pela Secção 01 - O EMISSOR, onde se 
apresenta um exemplar da 1ª lista telefónica da região do 
Porto e vários exemplares de listas telefónicas de anos 
seguintes. Para se iniciar uma chamada telefónica é 
necessário conhecer a identificação daquele com quem se 
quer falar, ou seja, seu o número de telefone; era para isso 
que as listas telefónicas serviam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Secção 02 - Os CABOS  

A visita segue pela Secção 02 - Os CABOS, onde se 
concentravam as linhas de um grande número de telefones 
que eram encaminhados para as centrais onde se fazia a 
interligação ente cada emissor e cada recetor. Grande parte 
dos cabos eram subterrâneos, mas também havia cabos 
aéreos.  
Nesta secção apresenta-se exemplares de troços de cabos, 
onde se observa o elevado número de condutores em cada 
cabo, o tipo de isolamento (nos primeiros tempos era em 
papel) e as diversas cores que serviam para se identificarem e 
permitir as ligações em caso de rutura. No quadro de 
“patologias” apresentam-se as avarias mais frequentes que os 
cabos sofriam. Os trabalhadores dos cabos aproveitavam 
pedaços de cabos cortados e substituídos por avarias para 
realizarem alguns trabalhos artísticos!  
 
 
 

  



Secção 03 – As LINHAS, 

Continuamos para a Secção 03 – As LINHAS, onde está uma 
maquete que representa o trajeto de uma linha aérea e que 
nos chama a atenção para alguns “truques” para melhorar a 
qualidade da transmissão; podem também ver-se isoladores 
produzidos em Portugal, em material cerâmico.  
Os técnicos de linhas eram designados por “guarda-fios”. O 
manequim que aqui está é o Zé Manel, com equipamento 
completo e adequado às necessidades e segurança para 
trabalho no cimo dos postes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Secção 04 – As CENTRAIS 

Seguimos agora para a Secção 04 – As CENTRAIS, onde se 
mostram exemplares das máquinas de geração dos diversos 
sinais que informavam os utilizadores da situação de cada 
linha: se estava ocupada, se era enviado um sinal para avisar 
o recetor que havia alguém que queria falar-lhe, etc.  
Apresentam-se também alguns aparelhos de medida usados 
nos primeiros tempos dos telefones. Em todas as Centrais 
existia um relógio, como o que aqui se encontra, que gerava 
impulsos devidamente cadenciados e que se destinavam à 
contagem de tempo de cada chamada: a taxação era baseada 
no destino e no tempo de duração de cada chamada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



FILME: a construção da central da LAPA 

A seguir vemos um filme a ser projetado: a construção da 
central da LAPA. Como a sua duração é de cerca de 25 
minutos, poderá utilizar uma das cadeiras para o poder ver 
mais bem instalado.  
Trata-se de um filme realizado e produzido pelo Sr. William 
Pope, que foi o último diretor da Anglo Portuguese Telephone 
(APT) na região do Porto. 
O filme conta uma pequena história que realça as vantagens 
da comutação automática (ou seja, sem a intervenção das 
telefonistas) e é um excelente documentário sobre a 
construção e instalação de uma central automática, na rua 
Álvaro de Castelões, no Porto. De realçar as várias etapas da 
construção, a perícia e qualidade dos técnicos dos telefones, 
mas também a ausência de procedimentos de segurança 
básicos.  
 
 
 
 



Secção 05 – MANUTENÇÃO e “EXPERIÊNCIAS” 

 
Vamos passar para a Secção 05 – MANUTENÇÃO e 
“EXPERIÊNCIAS”, onde se apresentam imagens e 
equipamentos usados nas Centrais, para deteção de avarias e 
apoio aos trabalhadores que operavam no exterior. As avarias 
podiam ocorrer nos próprios aparelhos telefónicos, nas 
linhas, ao logo dos cabos e até na Central. 
Os aparelhos de experiências realizavam medidas elétricas 
dos circuitos a partir da Central e havia possibilidade de 
contacto entre os intervenientes.  
Estão expostas algumas mesas de ensaio para linhas e cabos, 
chamando-se a atenção para a que está pendurada na parede, 
com design elegante e que data do século XIX.  Também se 
apresenta uma mesa de ensaios que era usada na reparação 
de marcadores dos telefones. 

 

  



Secção 06 – As TELEFONISTAS 

Entramos agora na Secção 06 – As TELEFONISTAS, onde 
encontramos a Berta, o manequim que representa essa classe 
tão famosa e que teve um protagonismo imenso durante os 
anos de funcionamento das Centrais manuais. Pode apreciar-
se a sua indumentária completa e o “capacete”, que permitia 
ouvir e falar, mantendo os braços e as mãos livres para 
operarem as cavilhas.   
Estão expostas cópias de cartões de identificação de 
telefonistas dos “anos 20” e poderá apreciar-se também o 
pedestal para medição da altura! 
 
 
 
 
 

 

  



Secção 07 – O RECETOR  

Entrando na Secção 07 – O RECETOR, deparamos com uma 
reconstituição do “cantinho do telefone”, que se encontrava 
nas poucas casas onde existia instalado um desses 
“maravilhosos” aparelhos! A cadeira tornava mais acolhedora 
a conversa e a mesinha servia de suporte para se escreverem 
recados. 
Mostram-se também vários exemplares de aparelhos 
telefónicos artísticos, que evidenciam o cuidado e o valor que 
então lhe era atribuído. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção 08 – A CONTAGEM 

 
Chegados agora à Secção 08 – A CONTAGEM, encontramos a 
reconstituição de uma fotografia de contadores, onde se vê 
uma máquina fotográfica com o “funil” acoplado, de forma a 
obter foto de uma secção de contadores. Na vitrina, estão 
expostas várias máquinas fotográficas, contadores 
individuais, rolo de filme e microfilmes com as fotos de 
contagens, para serem depois lidos e processados no 
departamento de faturação. 
Para se efetuar a filmagem da totalidade de contadores de 
uma central eram necessários cerca de dois dias; ao longo de 
um mês a equipa de contagem percorria as centrais todas, 
fazia as filmagens, processava o filme (chamava-se “revelar”) 
e depois enviava em “microfilme” para a faturação. 
Antes deste processo, quando as centrais eram manuais, 
competia às telefonistas contabilizar o tempo de cada 
comunicação e inscrever os dados em pequenos talões, que 
depois eram passados para a área de faturação.  

 

  



Mesa central 1 – A linha do tempo 
 
Nesta mesa estão expostos os aparelhos telefónicos mais 
representativos, desde os primeiros tempos, ainda no século 
XIX, até aos últimos exemplares usados em centrais 
analógicas (anteriores à digitalização). 
 
Mesa central 2 – Documentação 
 
Aqui podem observar-se diversos documentos de livros 
antigos e preservados. De realçar a diversa correspondência 
trocada com a Polícia Internacional e Política (PVDE, PIDE e 
finalmente DGS) que mostra a vigilância e controlo a que os 
estrangeiros estavam sujeitos, mas também o 
aproveitamento que disso era feito para controlo de outros 
trabalhadores da Companhia. 
Podem também observar-se os livros de registo de 
vencimentos, os cartões de identificação de empregados e 
outros relacionados com aquela que era a Caixa de 
Previdência da APT. 
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