
B E L E Z A

Raquel Prates, apresentadora, 
galerista e fundadora da 39A Concept Store, 42 anos. 
Raquel, como queres que te apresente no artigo? “Empresária. Ou artista de 
variedades [risos].” Prazer, Raquel Prates. A mulher que tem a voz mais sexy do 
mundo, os olhos mais profundos, a que tem uma beleza que tem tanto de sério 
e envolvente e obscuro como de despropositado. É a que todos notam na sala e 
também a que solta a gargalhada mais profunda. E a mais sincera. É frio e quente, 
adulta e imatura, chique e trash, é como uma lâmpada intermitente que somos 
tentados a tocar, mesmo que queime. A maquilhagem faz parte da sua rotina de 
beleza diária, um gesto que absorveu da mãe, cuja imagem de marca é o batom 
encarnado. “E é no sentido de enaltecer”, diz. “Não como camuflagem ou como 
máscara.” “Quando estou desmaquilhada a maioria das pessoas fica muito curiosa 
porque os meus olhos não são assim tão grandes e até tenho uma boca maior. Mas 
normalmente são os olhos que destaco, esfumados.” Olha para a maquilhagem como 
um acessório com o qual se pode divertir. Arrisca. “Qualquer coisa logo à noite 
tiro”, ri. “E até o retirar a maquilhagem é um ritual giro de transformação, olhar 
no espelho. Gosto de tudo aquilo. É quase romântico.” O seu conceito de perfeição 
é profundamente imperfeito. “Quando está tudo muito direitinho cria-me alguma 
desconfiança, não me parece real. Gosto de mulheres que me digam mais algo do 
que aquela camada, às vezes tão bonita. Tem de ter qualquer coisa de humano. Há 
uma coisa que me deslumbra que são os escombros. Acho lindíssimo.” Diz que 
nada é comparável e até procura um certo desconforto. Gosta de se pôr à prova, 
como aqui. “Vivemos de uma forma muito aos trambolhões. E as pessoas olham 
para as imagens e não olham para além daquilo. E isso ve-se nas redes sociais e 
principalmente pela negativa. Estão sempre à procura duma coisa que seja má. E 
é isso que eu hoje estou a sentir – o que vão encontrar? É divertido para mim. É 
muito mais emotivo do que pode parecer à primeira imagem. É como um artista 
pintar um quadro e pô-lo na parede. É uma exposição das suas entranhas. E depois 
– e essa é a parte mágica da vida – cada um faz a sua interpretação.” 


