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Duas palavras
conjugadas, retro
(passado) e
paradise (paraíso)
compõem o nome
que nos desvenda o
que se pode
encontrar na
Retroparadise, uma
loja que já faz parte
do roteiro de quem
visita o Porto. Se
ainda não passou
por lá, fique
sabendo que pode
encontrar guarda-
roupa e acessórios
para espectáculos e
festas (e não só),
objectos e
curiosidades, Lp’s e
singles, tudo em
segunda mão para
comprar ou alugar.

A rua do Almada acolhe
uma loja muito singu
lar, a Retroparadise.

Como o próprio nome indica
aqui vendem-se “objectos do
passado”, que para alguns são
autênticos elementos do pa-
raíso, pela sua originalidade
e beleza, fazendo dos seus
compradores autênticos pro-
prietários de peças (quase)
únicas.

 “A própria palavra diz isso. Isto
para nós é metaforicamente um pa-
raíso”, refere André Henriques,
um dos proprietários.

Discos em vynil (de vários
estilos de música, como jazz,

blues, country, folk, world
music e música clássica), pe-
lículas em super 8, roupa,
acessórios, chapéus são uma
pequena amostra do que se
pode encontrar. Na parte do
Super 8, vendem a película,
câmaras e tratam da revela-
ção. Fazem também a comer-
cialização de projectores.

A selecção do que está ex-
posto é rigorosa e procura
abarcar a diversidade de esti-
los. “Tudo o que temos aqui é
fruto de uma selecção criteriosa,
sendo a maior parte das peças
vintage. São todas lavadas e pas-
sadas”, refere André Henriques.

Quem entra na Retropara-
dise pela primeira vez sente-
se como se estivesse nos bas-
tidores de um grande teatro.
Os expositores com peças di-
versas como camisas, casa-
cos, saias e vestidos, com pa-
drões diferentes do que é usu-
al, móveis com vitrinas e al-
guns objectos criam uma en-
volvência que nos remete ine-
vitavelmente ao passado. Al-
gumas peças estão expostas
na parede, nomeadamente
quimonos e vestidos do início
do século, bem como alguns
álbuns que emoldurados fun-
cionam como um registo vi-

Objectos do paraíso
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sual de uma época. A música
ambiente também auxilia
nesta viagem ao passado. “Há
muitos criadores que vêm cá para
inspiração”, refere André Hen-
riques.

O público é o mais diversi-
ficado possível, tanto vem a
avó como a neta comprar rou-
pa. Na área da música apare-
cem essencialmente colecci-
onadores, mas também mui-
tos apaixonados por vynil e al-
guns curiosos. Normalmente
quem compra na Retropara-
dise procura algo belo, dife-
rente e original. Vem também
muita gente de Lisboa e Ma-
drid comprar, pois aqui os pre-
ços são muito mais acessíveis.
No mês de Agosto são muitos
os turistas que por lá passam
e que vão de certa forma aju-
dando na divulgação desta loja
portuense.

Trimestralmente são feitas
compras em grandes armazéns
na Holanda, Bélgica, EUA ou
no Japão para renovar o stock.

O projecto

A Retroparadise nasceu em
Junho de 2001 com o objecti-

vo de ocupar um lugar que fa-
zia falta na cidade do Porto -
uma loja que tivesse roupa em
segunda mão. Numa primeira
fase a aposta foi feita essenci-
almente no aluguer de peças,
tendo sido as companhias de
teatro, de dança e produtoras
as principais clientes durante
muito tempo. Seguiu-se depois
a comercialização. Depois da
palavra se ter espalhado, o pú-
blico foi-se diversificando assim
como os objectos que aqui se
encontram. Os responsáveis
deste projecto são mãe, filho e
filha que sempre gostaram
desta área. Uma paixão que os
une e que deu frutos. A ideia de
reciclagem está subjacente a
todo o projecto. “Recuperamos
as peças e a vida delas vai continu-
ar, porque há outras pessoas que
vão gostar delas”, refere André
Henriques. O próximo passo
será a internacionalização des-
te projecto, graças ao sítio que
estão a criar.


