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O Coleccionador da Covilhã 
 
José Duarte de Oliveira, não um simples coleccionador, mas um dos 
maiores coleccionadores do país. Coleccionou durante anos, enumeras 
colecções, possuindo hoje, na Covilhã, cerca de 16 diferentes colecções. 
Iniciando por gosto hoje em dia este é o entretenimento de um homem de 
81 anos. Passando grande parte do seu tempo organizando-as e recebendo 
alguns visitantes. Ainda hoje disposto a trocas e a novos desafios para 
coleccionar, este homem poderia mesmo ser ironicamente chamado como o 
“imparável das colecções”.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Duarte de Oliveira iniciou a 

recolha das suas colecções em Lisboa, 
local onde trabalhava, quando um 
vizinho que também era pintor lhe foi 
perguntar se ele tinha umas latas de 20 
litros para lhe ceder. Ele tinha e ambos 
decidiram que cada lata seria trocada 
por 15 pins da lapela. Então José 
começou a levar latas da Covilhã para 
Lisboa para trocar por pins. Nos dias de  

hoje o senhor José já conta na sua 
colecção 4.187 pins da lapela.  
 Foi desta forma que a colecção 
de José de Oliveira teve início 
acrescentando-lhe também a 
calendários. Os primeiros calendários 
que reuniu foram os calendários das 
Câmaras do país. O filho do dono duma 
das casas onde trabalhou ofereceu-lhe 
alguns calendários que trouxe para a 
Covilhã. O senhor José ficou sem esses 
calendários porque a sua filha, Rosa 
Teresa de Oliveira, decidiu que os 
deveria levar para a escola para os dar à 
professora que também fazia colecção. 
Hoje o coleccionador já conseguiu 
reunir a colecção completa de 
calendários com os brasões das 
Câmaras que são 307 no total. Da 
colecção de calendários, fazem também 
parte calendários em cerâmica 
elaborados no Teixoso. A partir daí, o 
Sr. José começou a coleccionar tudo o 
que, a seu ver, era interessante para tal:  
Postais ilustrados, Porta-chaves, 
Esferográficas, Isqueiros, Pacotes de 
Açúcar, Lápis de Pau, Latas, Chávenas, 
Medalhas, Galhardetes e Taças, 
Garrafas em miniatura, Selos e Notas. 
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 No meio de tão diferentes 
colecções o senhor José escolhe a 
colecção das chávenas como a sua 
preferida, alcançando já um número tão 
significativo quanto 1.132 chávenas. 
Para além de ser a sua preferida foi 
também a mais trabalhosa, pois nem 
todos os cafés as cediam. A colecção 
dos calendários é maior, chegando aos 
112.000, e mais variada pois nela 
podemos encontrar calendários de toda 
a parte do mundo, de diversos anos, 
temas formas e feitios e até calendários 
do futuro ano 2010. A sua primeira 
colecção foi a dos pins de lapela que já 
chegam aos 4.187. nesta colecção 
encontra-se a peça com mais valor 
sentimental para José de Oliveira, o pin 
de um pombo em ouro.  A sua colecção 

 Duma antiga sala de 
arrecadações para materiais de pintura, 
surgiu a Sala de Exposições Rosa 
Teresa de Oliveira. Inaugurada a 10 de 
Maio de 1992 por iniciativa própria, 
uma vez que não obteve qualquer ajuda 
monetária por parte da autarcia. Para 
além de não receber esse apoio 
monetário, não sentiu o interesse, por 
parte das câmaras nacionais, nesta arte 
de coleccionar. Já que escreveu a todas 
elas pedindo as medalhas com os 
respectivos brasões, mas foi apenas um 
pequeno número de câmaras que se 
disponibilizou a ajudar. Apenas recebia 
algumas ajudas da família e dos 
próprios visitantes. A 10 de Novembro 
1993 é oficialmente inaugurada pelo 
Presidente da Câmara da Covilhã, 
Carlos Pinto. Aproveitando as poucas 
ajudas que recebia, alargou a sala de 
exposições que foi inaugurada em 26 de 
Outubro de 1997 pelo Presidente da 
Câmara Jorge Pombo. 
 Situada por entre as ruelas das 
Portas do Sol, a sala de exposições tem 
alguma afluência por parte dos turistas 
sendo que a maior parte do público são 
simples visitantes e coleccionadores 
interessados, e dispostos a fazer trocas 
de objectos ou, simplesmente a ceder 
objectos para acrescentar a estas 
grandes colecções. As colecções não 
são só constituídas por objectos 
trocados e oferecidos. Conciliando com 
a sua vida profissional, José de Oliveira 
percorria o país de lés a lés em feiras de 
coleccionadores, como em Lisboa, 
Porto, Coimbra, Santarém e Castelo 
Branco procurando aumentar a sua 
colecção. Outras das actividades que 
ajudou o Sr. José na recolha de objectos 
para as suas colecções foi o concurso de 
pombos, actividade que deixou de 

praticar em 1992. Mas que mesmo 
assim lhe deu grande parte das suas 200 
taças e 24 anilhas, 12 de ouro e 12 de 
prata. Curiosamente ao lado de anilhas 
que representam vitórias encontramos 
também anilhas de pombos que foram 
envenenados representando assim uma 
das dificuldades encontradas pelo 
coleccionador na prática deste desporto.  

As suas colecções  
Calendários 
112.000 

Lápis de cor 2.589 

Postais Ilustrados 
22.000 

Porta-Chaves 
5.389 

Pacotes de açúcar 
3.243 

Isqueiros 8.123 

Chávenas 1.131 Galhardetes 430 
Pinos de Lapela 
4.187 

Taças 200 

Medalhas 263 Esferográficas 
9.083 

Latas 1.516 Garrafas em 
miniatura (número 
por definir) 

Notas (número por 
definir) 

Selos (número 
ainda por definir) 
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 Não será por acaso que a sala de 
exposição de José Duarte de Oliveira se 
chama Rosa Teresa de Oliveira, pois é 
este o nome da sua filha. Ela que foi 
sempre o seu grande apoio neste 
projecto em conjunto com o seu marido, 
ajudando na criação do espaço de 
exposição, na sua manutenção, 
divulgação e ainda a nível monetário. 
Talvez porque lhe corre na veia o gosto 

de pacotes de açúcar, tem uma 
particularidade da qual o sr. José muito 
se orgulha, pois conseguiu reunir, num 
dos seus muitos dossiers, as equipas do 
Benfica, Sporting e porto, as três 
equipas portuguesas de futebol mais 
mediáticas.   
 Uma das colecções mais 
coloridas é a das latas que já são 1.516. 
Expostas numa parede, somente a elas 
dedicadas, encontramos a evolução do 
design das latas de marcas bastantes 
conhecidas do nosso dia-a-dia, tais 
como a Trinaranjus, Coca-Cola, Fanta, 
Super Bock, entre outras.  
 Divertida é com 
se pode caracterizar a 
colecção de 5.389 
porta-chaves, pois ao 
explorarmos o tecto 
sala de exposição, 
deparamo-nos com 
porta-chaves com as 
mais diversas formas, 
bananas gigantes, 
bonecas, rolos 
fotográficos, entre 
outras. Neste grande 
role de porta-chaves 
encontramos um pelo 
qual o Sr. José tem um especial carinho, 
segundo o experiente coleccionador.   
 Espalhadas pelas diversas 
vitrinas da sala, estão as 9.083 
esferográficas, os 8.233 isqueiros, e os 
2.589 lápis de pau todos eles divididos 
pelas enumeras cidades de Portugal. A 
estas colecções juntam-se ainda a dos 
22.000 postais ilustrados, 263 medalhas 
e os 430 galhardetes. Apesar das suas 
enumeras colecções, este coleccionador 
de 81 anos, não se sente satisfeito, por 
isso iniciou recentemente mais duas 
novas colecções, uma de selos e outra 

de notas. Estas duas colecções foram-
lhe oferecidas por um amigo seu do 
Montijo, sobre a condição de não 
saírem desta casa de colecção. 
  O facto de a cidade de Covilhã 
ser a casa do maior coleccionador do 
país desperta muita curiosidade por 
parte dos covilhanenses. Um bom 
exemplo disso é o facto de algumas 
escolas recorrerem a objectos destas 
colecções como complemento de alguns 
trabalhos. É de boa mente que o Sr. José 
de disponibiliza para emprestar o 
material necessário. No entanto nem 
sempre esse material retorna às suas 

mãos em nau 
estado, sendo 
esta uma das 
únicas razões 
que o levam a 

ficar 
apreensivo a 
emprestar os 
seus objectos. 
Como é o 
caso de uma 
fotografia de 
Salazar que 
emprestou e 
ainda não lhe 

foi devolvida. Para além deste 
incomodo, o coleccionador teve de 
enfrentar recentemente uma tentativa de 
assalto à sua sala de exposições. 

 

o porta-chaves com 
a imagem de 

António Oliveira 
Salazar, um dos 

poucos que 
existem” 
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pela arte de coleccionar, José Duarte de 
Oliveira deposita na sua filha e genro a 
esperança que eles dêem continuidade à 
obra de toda a sua vida.        
 Certamente que todos nós já 
iniciamos uma colecção, mas acabamos 
sempre por desistir. José Duarte de 
Oliveira é o exemplo vivo de que com 
dedicação, paciência, persistência e 
trabalho consegue-se construir a obra de 
uma vida repleta de objecto que nos 
contam histórias, memórias que se 
encontram hoje pendurados na parede 

de uma sala da cidade da Covilhã para 
todos verem.  
   

  

Dados Pessoais   

Nome  José Duarte de 
Oliveira 

Data de 
Nascimento 

01.03.1927 

Naturalidade  Freguesia de Santa 
Maria, Covilhã 

Profissão  Pintor 

Escolaridade  Iniciou mas não 
terminou 

        
   
 

Andrea Rocha, 
 Lúcia Ferreira,  

Sara Susano 


