A essência
dos pequenos
detalhes

The essence
of the little
details

Mais do que um projeto, o grupo
Unique procura proporcionar
experiências únicas, não só a
quem reside em Lisboa, mas
também aos visitantes. Edilson
Soares é natural do Brasil,
mas rapidamente se deixou
deslumbrar por esta cidade.

More than a project, the
Unique group seeks to provide
exclusive experiences, not only
for those who live in Lisbon but
also for visitors. Edilson Soares
is a native of Brazil, but he was
quickly seduced by this city.

Hoje, é conhecido por ser sócio e fundador do
grupo Unique e Art Director do salão Unique Hair
Body & Clinic, e mostra-nos as sinergias que vieram
dar origem a dois conceitos: o Unique Hair&Body
Clinic (que completa 13 anos agora em maio) e o
Unique Sushi Lab (que estreou perto da Avenida
da Liberdade em 2018 e tem novo restaurante na
Avenida Dom Carlos I).
O primeiro conceito nasceu dessa paixão pela
beleza e, como hairstylist, conseguimos logo perceber que Edilson Soares descobre em cada cabelo
uma nova forma de fazer arte. Por isso, o salão
constrói relações e, se a hidratação e a proteção
do cabelo é a sua principal missão, a criatividade
é a essência de toda e qualquer transformação.
Não será por acaso que, nas suas principais referências, encontramos marcas como a Shu Uemura
e a L’Oréal.
Já para o desenvolvimento do Unique Sushi
Lab, Edilson Soares contou com o apoio de Johnny
Keep e Márcio Lemos. Hoje, o restaurante japonês
concilia as cozinhas do Oriente e do Ocidente de
forma harmoniosa, e Johnny Keep faz diversas
criações no seu “laboratório” para que o elemento
surpresa seja o ingrediente principal. Naturalmente,
o sushi assume preponderância, mas a cozinha é
sensorial e podemos experimentar sabores menos
óbvios como os percebes e o tártaro de caranguejo
real, “uma das essências da carta”.
Como o luxo está nos detalhes, Edilson Soares sabe que mais importante do que o conceito,
“as pessoas querem ser lembradas como seres
humanos”. Por isso, o futuro passa por preservar
esta essência e, quem sabe, criar um outro conceito,
mas o responsável reconhece que é preciso “criar
sinergias” para “fazer nascer algo especial”.

Today, he is known for being partner and
founder of the Unique group and Art Director of
the Unique Hair Body & Clinic salon and shows
us the synergies that gave rise to two concepts:
Unique Hair & Body Clinic (that turns 13 years old
in May) and the Unique Sushi Lab (which opened
near Avenida da Liberdade in 2018 and has a new
restaurant on Avenida Dom Carlos I).
The first concept was born out of a passion
for beauty and, as a hairstylist, we can realize that
Edilson Soares discovers in each hair a new way
of making art. Therefore, the salon builds relationships and, if hydration and hair protection is the
main purpose, creativity is the essence of each
and every transformation. And it is no coincidence
that in its main references we can find brands like
Shu Uemura and L’Oréal.
For the development of Unique Sushi Lab,
Edilson Soares received the support of Johnny
Keep and Márcio Lemos. Today, the Japanese
restaurant combines both Eastern and Western
influences harmoniously, and Johnny Keep makes numerous creations in his “lab” so that the
element of surprise becomes the most important
ingredient. Naturally, sushi gains prominence,
but the cuisine is sensory and we can experience
flavors less obvious such as the barnacles and
the tartar of real crab, “one of the essences of
the menu”.
As luxury is in each detail, Edilson Soares
knows that more important than the concept, “people want to be remembered as human beings”. As
a result, the future is to preserve this essence and,
possibly, create another concept, but the businessman recognizes that it is necessary to “create
synergies” for the “rise of something special”.
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