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Uma Primavera super colorida feita de tons e cores vivas: riscas e florinhas 
para princesas crescidas, estampados e riscas para pequenos hipsters e 
capitães corajosos. 
A United Colors of Benetton concebeu uma moda para os mais pequenos 
com atenção e cuidado nos fios, centrando-se, ao mesmo tempo, no 
sentido de proporcionar uma maior liberdade de movimentos quando os 
primeiros raios de sol convidam a brincadeiras no parque. 
 
 
GIRL 
 
Seaside city 
Ar desportivo, de marinheira chique. Uma palete radiante e viva: do 
azul/marinho ao verde menta, passando pelo vermelho morango e padrões 
às riscas - o leitmotiv deste estilo fresco e gracioso. As fantasias regata 
estão patentes nas camisolas leves de manga comprida, pullovers e 
sweaters largas, minissaias abotoadas à frente e sabrinas graciosas. O 
visual ideal para os mais pequenos que se completa com bolsas e 
pulseirass em material sintético. 
 
Urban mermaid 
Sereias citadinas que flutuam num cenário quase mágico e onde 
predominam os tons brilhantes e os tons turquesa, azul e rosa. As 
pequenas camisolas em felpa de algodão são um sonho, com bouquets 
estampados ou com lantejoulas aplicadas em dégradé, a lembrar bandos 
de aves migratórias nos seus voos de partida. Uma colecção romântica  
onde se combinam minissaias de tule azul celeste e sneakers brilhantes 
com aplicações de micro lantejoulas e maxi estrelas. 
 
Cheerleaders 
Sobre uma paleta que vai do vermelho morango ao rosa sorvete, passando 
pelo azul-cobalto e pelo denim construiu-se assim um look de menina 
colegial: felpa bicolor em bombers de corte masculino, mas refinado, para 
combinar com uma pequena saia esvoaçante plissada de algodão e tule. 
Imprescindíveis para esta estação são as t-shirts skinny de manga 
comprida com riscas brancas e rosa. Os chinelos de tecido ou os sneakers 
estampados dão um toque adicional a este look. Um ar crescido, mas não 
muito. 
 



BOY 
 
Playground 
Bebés e meninos em estilo desportivo: sweatshirts bicolores com inscrições 
escritas ao longo das mangas, t-shirts e pólos com frases ou emblemas 
estampados, denim desbotado e sneakers estilosos. Eis aqui um visual de 
pequeno colegial americano. Tudo com a vivacidade colorida do mundo 
Benetton, numa mistura de amarelo, vermelho e azul, cores que estão 
também presentes nos acessórios, do calçado aos bonés. 
 
On the docks 
Energia e movimento: um espírito de explorador em plena cidade, onde 
abundam as camisolas e as sweatshirts às riscas com cores contrastantes 
nas costas, camisolas e foulards, e gravatas com padrões de fantasia, jeans 
denim e shorts desbotados, para usar dobrados para cima, a que se juntam 
chinelos e sneakers de skater. A tendência vai para um estilo urbano mas 
livre, do cinzento ao beije, com toques vivos de vermelho, verde e azul 
eléctrico.  
 
Downtown 
Dinamismo nos blue jeans: o denim é tratado, escovado, dobrado para 
cima. Calças, camisas, bermudas, boinas e lenços de toque  fashion, que se 
misturam com sweatshirts, camisas de xadrez e bombers em tecido polar  
em tons de branco, negro e vermelho. 
 
Free spirit 
O foco vai para o denim em milhares de versões: tingido, manchado, com 
estampas aplicadas. Para os pequenos rebeldes que sonham ser como os 
grandes. O algodão é cinzento, tingido, desbotado, nas sweatshirts, nas 
camisas e nos jeans com dobra, jeans que ganham vida com um toque de 
cor laranja abóbora, quente e vitamínico. Quanto ao calçado é de tecido e 
sem atacadores. 
 
Uptown 
Pequenos homenzinhos desde a nascença: os looks para uma cerimónia ou 
para uma festa com toques chique são irresistíveis como é o caso do mini 
fato com blazer de algodão puro com micro fantasias, bermudas de algodão 
azul e camisas de gola coreana. E para um toque de estilo surgem as 
boinas, os papillons de malha jacquard e os sapatos de lona a combinar.  
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