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Para quem passa pela
Rua Formosa a montra
da Decorações Reis é

discreta, mas se parar por
momentos para observar
melhor, perde-se com certe-
za vários minutos aprecian-
do a oferta a nível de objec-
tos. A loja torna-se pequena
para tanta diversidade e quan-
tidade, mas não faltam as su-
gestões para um presente.

As caixinhas de música co-
loridas e os candeeiros são
provavelmente o que as pes-
soas mais procuram. Existem
outros objectos que fazem a
delícia de quem por aqui pas-
sa. Muitas miniaturas de au-
tomóveis, bonecos em semi-
aço, bustos pintados à mão
com feições humanas muito
reais,  espanta-espír i tos in-
dianos em metal, secretári-
as e mesas de apoio são uma
pequena amostra do que se
pode encontrar.

Há quem aqui venha ape-
nas para contemplar as peças
e apreciar o que muito dificil-
mente encontra noutras lojas.

Texto: Carla Nogueira
Fotos: Virgínia Ferreira

Memórias inte mporais

Na Rua Formosa
situa-se uma loja
caracterizada pela
originalidade e pelos
objectos invulgares.
De mobiliário e
caixinhas de música,
a candeeiros em vitral
e soldadinhos de
chumbo, há de tudo
um pouco. Aqui
também se
encontram
brinquedos em
chapa, bustos de
pescadores pintados
à mão, memórias da
infância ou de um
tempo que já é
passado.
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Outros vêm cá com regulari-
dade comprar mais alguma
coisa para a sua colecção, ou
porque gostam de presentear
as pessoas mais próximas com
objectos singulares.

É um facto que o primeiro
contacto com esta loja é es-
senc ia lmente v isual ,  mas
depois recorre-se aos outros
sent idos,  pois  os  produtos
apelam-nos ao tacto e à au-
dição, numa viagem que re-
gressa à infância.

Os objectos  mais  comer-
cializados são as caixinhas de
música e os candeeiros em
vitral. Estes últimos – uma
linha da Tiffany dos anos 20
que é produto nacional – po-
dem ser  personal izados
consoante o gosto do clien-
te,  uma vez que a Decora-
ções Reis  t rabalha di recta-
mente com a fábrica.

Os clientes têm igualmen-
te ao dispor uma grande di-
versidade de produtos e pre-
ços, consoante o seu gosto.
Há muita gente que aqui vem

para adquirir peças para as
suas colecções. Uma delas é
a de soldadinhos de chumbo
que esgota frequentemente,
ou a de carros antigos em
chapa. As idades dos clientes
são muito variadas, desde
jovens a pessoas de meia-
idade. Periodicamente a
montra muda a oferta, atra-
indo os curiosos e os admira-
dores deste espaço.

Uma loja com seis décadas

A Decorações Reis como o
própr io nome indica come-

çou por ser uma loja de mo-
bi l iár io .  Cr iada em 1947,
sempre fo i  procurada por
quem quisesse fazer  mobí-
l ia por medida. Refira-se a
título de exemplo que as ca-
deiras da sala bebé do Ba-
talha, ou dos cinemas Trin-
dade e Nun’Álvares  foram
feitas por esta casa. Mas com
o tempo a d ivers idade de
produtos foi sendo uma rea-
l idade.  O fundador fa leceu
em 1981, f i cando com a
gestão do espaço o actual
dono – Emanuel Reis – mais
as três irmãs. Em 1989 tor-
nou-se o único proprietário.

Foi no Natal de 1994 que
se começaram a int roduzi r
os “gi f ts”  que hoje fazem
grande sucesso, designada-
mente as caixinhas de mú-
sica. Esta loja aposta na ori-
ginalidade e na diferença dos
seus produtos.  “Há mui ta
gente que nos entusiasma a
continuar com este tipo de arti-
go” .  Emanuel Reis salienta
ainda que no Porto é o único
local  que comerc ia l iza os
candeeiros em vitral.


