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Merche Romero nasceu
em Andorra e v iveu
em Barce lona até

aos sete anos. Nessa altura
«mudou-se» para L isboa,
onde permaneceu até há
cerca de t rês  anos,  mas

“O Porto

Merche Romero é uma cara bem
conhecida dos portuenses. A manequim
e apresentadora do «Portugal no
Coração» adora o Porto, a Ribeira, as
francesinhas, a cor da cidade, o FC
Porto e, claro, a «pronúncia». Merche,
29 anos, diz identificar-se bem com o
espírito do Norte. “Sou quase uma
portuense e sinto-me adoptada pelo
Porto”, assegura.

Texto: Marta Almeida Carvalho
Fotos: Filipe Oliveira
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sempre com idas frequentes
a Espanha, onde tem a fa-
mí l ia  paterna.  Estudou no
Instituto Espanhol e mante-
ve sempre a convivênc ia
com portugueses e castelha-
nos. “A minha infância foi um
pouco complicada no sentido
em que foi vivida entre Portu-
gal e Espanha. Os estudos fo-
ram feitos no Instituto Espanhol
e para uma criança é complica-
do vir viver para um país que
não é o seu, estudar o caste-
lhano na escola e ter de convi-
ver  com o por tuguês fora
dela”, afirma. Aos treze anos
entrou no mundo da moda,
como manequim, actividade
que mantém ainda hoje.
“Tudo começou por uma brin-
cadeira. O meu irmão enviou
uma fotografia minha para um
concurso e acabei por ganhar”.
O despor to tem um lugar
especial na vida de Merche.
“Sempre pratiquei muito des-
porto, ainda hoje o faço. Aliás,
o meu sonho era ser professo-
ra de educação física”, diz.
Mais tarde optou por tirar um
curso técnico-profissional de
tur ismo, t rabalhou na FIL
(“onde comecei a ganhar os
meus primeiros trocos”) e foi
assistente de bordo durante
alguns anos. Foi então que
as portas da cidade do Porto
se abr i ram para a jovem
apresentadora que começou
a sua incursão no mundo te-
lev is ivo na NTV,  com 25
anos. “A vinda para o Porto
foi um bocado difícil, no início.
Sentia-me um pouco só, ape-

sar de anteriormente já ter vin-
do com alguma frequência à
cidade, para fazer alguns tra-
balhos de manequim e de rela-
ções públicas. Com o ingresso
na NTV passei a estar cá regu-
larmente, cerca de três vezes
por semana, actividade que
conciliava com a profissão de
assistente de bordo”, conta. A
dec isão f inal  de v i r  morar
para a Invicta foi tomada há
cerca de três anos, altura em
que começou a apresentar o
programa da tarde da RTP,
«Portugal no Coração», jun-
tamente com José Car los
Malato,  que cons idera um
bom amigo.

O Porto de Merche

O que a apaixona relat i-
vamente ao Porto? “A forma
como fui recebida, a genuini-
dade e frontalidade das pesso-
as, a beleza da cidade e a sua
arquitectura, a sensação de
bem-estar que o Porto me pro-
voca” ,  d iz .  A imagem que
imediatamente lhe vem à
cabeça quando pensa no
Porto é a da Ribeira. “Aquela

parte à beira-rio é fantástica,
seja de Inverno ou de Verão,
de dia ou de noite. É como um
postal identificativo da cidade
que guardo na memória”. Para
Merche, o sotaque portuen-
se é único. “Adoro. Até já falo
um bocado à Porto”. As «fran-
ces inhas» são «essencia is»
e o que gosta mais das tri-
pas é do feijão.

Uma cor – Uma só? Impossível. Arco-íris
Um filme – Os de Pedro Almodôvar
Uma flor – Estrelícia
Um livro – “Verónica decide morrer”, de Paulo Coelho
Um odor – Natureza
Uma viagem de sonho – Aquela que está por fazer
Clube do coração – FC Porto
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Um aspecto que a marcou
particularmente foi a inaugu-
ração do Estádio do Dragão.
“Participei no espectáculo de
inauguração e foi nessa altura
que me apaixonei pelo FC Por-
to” ,  refere sal ientando que
nunca foi muito fiel a nenhum
clube. Admira a personalida-
de do líder do FC Porto, bem
como o espírito do clube que,
diz, representa o patriotismo,
a união e o «amor à camiso-
la». Outros locais que lhe
agradam são os teatros, prin-
cipalmente o Coliseu, e a Bai-
xa da cidade. Para Merche,
que já se considera portuen-
se por adopção, as gentes do
Porto têm característ icas
muito especiais. “Os portuen-
ses são frontais, genuínos, direc-
tos, muito «terra-a-terra», gos-
tam de receber e não são elitis-

tas”. E todas estas caracte-
rísticas lhe agradam particu-
larmente. “Se calhar fiz mais
amizades em três anos aqui, do
que em dezoito em Lisboa. Iden-
tifico-me mais com este espírito”,
sal ienta, embora também
goste da capital, cidade onde
viveu a sua juventude. Para a
apresentadora, a qualidade
de vida é melhor no Porto.
“Vive-se melhor aqui”, frisa.

Mora em Gaia,  à bei ra-
mar, um local que considera
bastante agradável. “Gosto
muito de praia, é como um es-
cape”, refere.

Os aspectos menos bons da
cidade não gosta de os menci-
onar mas as várias frentes de
obras que estão a decorrer in-
comodam um pouco. “Defeitos
têm de existir para que possamos
dar valor às coisas boas. Reconhe-

ço que as obras espalhadas um
pouco por toda a cidade são in-
cómodas mas necessárias ao seu
melhoramento”, explica.

Ser feliz

O lema de vida de Merche
Romero é “ser feliz”. Sem-
pre foi muito activa e gosta
de viver com adrenalina em-
bora,  por  vezes,  tenha ne-
cessidade de fugir ao stres-
se. “Nessas alturas refugio-me
em casa e aprecio os momen-
tos de solidão”. Nos tempos
livres gosta de estar com os
amigos, ir «beber um copo»
e diver t i r -se.  Não tem por
hábito fazer uma auto-defi-
nição às caracter ís t i cas  da
sua personal idade mas diz
que é uma pessoa impulsi-
va, t ransparente, divert ida,
amiga do seu amigo e que,
acima de tudo, ama a vida.

Recentemente mudou-se
para a sua casa definitiva e
não pensa sair do Porto num
futuro próximo. Merche gos-
ta de viajar e considera-se
aventureira. “Sou uma cida-
dã do mundo. Sempre viajei
muito e gosto disso, de conhe-
cer novos locais, pessoas e cul-
turas”, sustenta. Sempre fez
o que gosta e nunca há-de
mudar. “Todas as minhas acti-
vidades são feitas por gosto.
Já trabalhei muito mas nunca
o faria em áreas que não me
dessem prazer, só por causa de
dinheiro”, assegura. Projec-
tos para o futuro não faz mas
diz que gostaria de vir a tra-
balhar com crianças.


