
 UNITED COLORS OF BENETTON: 

 

Elegantes e travessos, sonhadores e rebeldes: os 

meninos e meninas  UCB PV2019 vestem-se de alegria,  

cor e com qualidade 

 

 

Girl 

Fantasia, bom gosto, beleza. A UCB só quer o melhor para as 

suas meninas e desenhou uma coleção feminina e "correta" 

Primavera Verão 2019. Justa em termos de preços,  materiais, 

formas e estilo: das rosas pequenas ao estilo inglês, patente 

nos vestidinhos, ao denim elástico "como os crescidos", das 

camisolas de algodão com inscrições ao estilo "beach girls" e 

minivestidos evasé de cores vivas - cereja, laranja, rosa 

morango rosa - com mangas largas. Um estilo 

primavera/verão que vai do algodão de cores frescas aos 

vestidinhos de tricot romântico. Cada peça da United Colors of 

Benetton foi criada para deixar todos felizes agora que o sol 

chegou. E se vier uma nuvem? Então temos os casacos 

acolchoados sem mangas, práticos e bonitos. Os bebés 

Benetton são um pouco rock e um pouco românticos, e 

escolhem eles a sua roupa todas as manhãs: minissaia com 

tachas, jacquard militar ou o cardigan bon ton? 

Os meses de bom tempo são uma boa oportunidades para 

vestir bem. Há piqueniques, aniversários, e é também a época 

dos casamentos, batizados e comunhões, e as meninas da 

Benetton sabem ser elegantes com roupas contemporâneas, 

vestidos de renda, folhos e florinhas. Para cerimónia, usam 

casacos com aplicações jacquard com gola redonda, vestidos 

georgette, e camisas em tecido gabardina. Com um toque de 

renda: super giras. 

O Verão é feito também de nuances de sorvete: pastel e 

sorvete, com tons de aguarela. Cada peça combina com a 

outra, em total liberdade: e as mães agradecem: dos baby-

grows com estampados havaianos aos e calções, das saias às 

t-shirts às riscas. Um estilo para meter na mala, para viver um 

verão inesquecível. Um verão Benetton. 

 

- Boy. 

Ah, a estação bonita: correr no campo, festas ao ar livre, 

jogos, desporto, idas à praia. Eis um guarda-roupa prático e 



leve, adequado às mudanças climáticas repentinas. E as mães 

sabem bem disso. É por isso que a United Colors of Benetton 

pensou em tudo para os rapazes: peças básicas que servem 

para tudo, casacos acolchoados leves, parkas, camisolas com 

slogans, crânios e bandeiras com calções, calças de ganga e 

blusões em ganga tingida com riscas, rasgados, delavè, para 

brincar aos globetrotters.  Mas quando uma "cerimónia", assim 

o pede as crianças da Benetton são pequenos lordes em azul 

marinho, cinzento e branco: colocam um laço, uma casaca de 

tecido piqué, camisa de popeline com o colarinho coreano, 

colete de tecido armado, uma pequena pochette para 

combinar e bermudas de algodão fino. Divinos, nem parecem 

os traquinas que adoram andar de skate nas rampas da 

alegria com camisas e bermudas em mistura de linho, 

sweathshirts de fios tingidos delavé, t-shirts com rostos de 

super heróis, do Hulk ao Homem de Ferro. E corremos assim 

pelas praias, ao som  dos Beach Boys, sonhando com a 

Califórnia, imersos em cores vivas, do laranja dinâmico ao 

verde selva e onde se incluem ainda os padrões havaianos e 

as bermudas com motivos de orcas e tubarões ... mas não se 

preocupem. Ninguém pára estes rapazes.  
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