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Dossier

CARISA MARCELINO, ESTUDANTE DA ESART

Na copa com mérito

Carisa Marcelino é aluna do segundo ano da Escola Superior de Artes Aplicadas e,
provavelmente, será a única candidata albicastrense a participar na Copa Mundial de
Acordeão, na categoria sénior. No dia 17 de Julho participou nas provas de
apuramentotendo garantido a sua admissão. “Na classe sénior o nível de exigência é
outro. Por isso, o importante é o trabalho que tenho que fazer até lá”.

  
Antiga aluna do Conservatório Regional de Castelo Branco, para onde entrou com 10
anos, Carisa Marcelino já participou em edições anteriores na prova, embora na categoria
júnior. Mesmo não chegando ao pódio, a jovem estudante obteve um nono lugar, em
2001, na Inglaterra, e um 10º posto, em 2002, na Dinamarca.

  
Internamente, a jovem de 19 anos, natural de Escalos de Baixo, sagrou-se campeã
nacional de acordeão, também na categoria júnior, numa prova disputada em Alcobaça,
tendo ainda obtido um segundo lugar no concurso Ibérico, também disputado em
Alcobaça.

  
A sua preparação para a Copa Mundial vai obrigar a muitas horas de trabalho. “Vou ter
que treinar cerca de sete a oito horas por dia, o que em tempo de aulas é mais
complicado. Mas como nos meses que antecedem o concurso não há aulas, terei mais
tempo para fazer um trabalho intensivo”, explica Carisa Marcelino, que tem Paulo Jorge
Ferreira como professor.

  
Quanto a expectativas, a jovem da Esart, diz “não existirem, pois o nível dos participantes
é muito elevado”. Ainda assim, Paulo Jorge, considera que um bom resultado será a
passagem à segunda fase da prova, ultrapassando a primeira eliminatória. O percurso de
Carisa Marcelino abre boas perspectivas para que essa meta seja alcançada, agora é
necessário muito trabalho, e um pouco de sorte como em tudo na vida. 
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