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Tradição e
sofisticação
ao serviço do
homem moderno

Tradition and
sophistication
at the service
of modern man

Fundado em 1985, o Grupo Bento é
uma marca de prestígio que se dedica
aos melhores cuidados de imagem e
bem-estar do homem.

Founded in 1985, the Bento Group is a
prestigious brand dedicated to providing
the best image and wellness care to the
male public.

Maio 20

A sua história começou, porém, muito antes da
sua data de fundação, quando Bento Gemas, em
criança, já aprendia esta arte com o seu mestre e
padrinho. Foi em Lisboa que este cabeleireiro de
origem alentejana fez carreira e o seu percurso
culminou na criação, no já referido ano de 1985, de
um espaço próprio no Amoreiras Shopping Center,
dedicado a receber o cliente com conforto e a
proporcionar-lhe os melhores serviços do ponto de
vista da imagem, da higiene e do aconselhamento.
Bento Gemas retirou-se da profissão em 2000
mas deixou uma “escola”, que se mantém viva
através de uma equipa de 26 profissionais, liderada
por Paulo Soares e Gabriel Pisco (no espaço do
Amoreiras) e por Sérgio Nunes e David Frazão (nos
salões Bento Barbearias no Lumiar (Parque Europa)
e na Estefânia (Rua Pascoal de Melo)).
No espaço Bento Amoreiras, encontramos um
serviço completo de Barbearia, Manicure, Pedicure,
Estética de Rosto e Corpo, enquanto os salões no
Lumiar e na Estefânia são direccionados para o
serviço completo de Barbearia.
Hoje com mais de 30 anos de existência, a
marca BENTO mantém como desígnio a qualidade
no serviço de beleza masculina. Paulo Soares refere
que o Grupo está “atento à evolução do mercado
masculino, para potenciar os seus serviços, trabalhando apenas com produtos que lhe permitam
acrescentar valor ao seu trabalho” e que sejam de
“marcas de grande qualidade”.
Os seus projetos focam-se agora na “renovação
do espaço Amoreiras (que vai acontecer nos próximos meses) e no “rebranding” da marca Bento”.
Paulo Soares explica que, “com esta renovação,
temos também como objectivo entrarmos numa
era mais digital e seguir alguns passos que já implementámos no nosso conceito Barbearias”. Por
outro lado, é também de referir a abertura prevista
de “mais um espaço Bento Barbearias na zona da
Avenida de Roma, em Lisboa”.

Its history began, however, long before its
foundation date, when Bento Gemas, as a child,
was already learning this art with his mentor and
godfather. It was in Lisbon that this hairdresser
from Alentejo made a career and his path culminated in the creation, in the abovementioned year
of 1985, of his own space in the Amoreiras Shopping Center, dedicated to receiving the customer
with comfort and to provide him the best services
in terms of image, hygiene and consulting.
Bento Gemas retired from the profession
in 2000 but left a “school”, which is kept alive
through a team of 26 professionals, led by Paulo
Soares and Gabriel Pisco (in the Amoreiras
space) and by Sérgio Nunes and David Frazão
(in the Bento Barber Shops in Lumiar (Parque
Europa) and Estefânia (Pascoal de Melo Street).
In the Bento Amoreiras space, we find a
complete service of Barber Shop, Manicure,
Pedicure, Face and Body Image Care, while the
salons in Lumiar and Estefânia are directed to
the full Barber Shop service.
Today, with over 30 years of existence, the
BENTO brand maintains as its aim the quality
in men’s beauty service. Paulo Soares said that
the Group is “following the evolution of the male
market, to boost its services, working only with
products that allow it to add value to its work”
and from “high quality brands”.
Its projects are now focused on “the renovation of the Amoreiras space (which will happen
in the coming months) and the “rebranding” of
the Bento brand”. Paulo Soares explains that
“with this renovation, we also aim to enter a
more digital era and follow some steps that we
have already implemented in our Barbershops
concept”. On the other hand, it is also worth
mentioning the planned opening of “another
Bento Barber Shop in the area of Roma Avenue
in Lisbon”.

