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A ASSOCIAÇÃO SARA CARREIRA APRESENTOU OS 21 BOLSEIROS NO PROGRAMA “SEMENTES DO
FUTURO”.

Além do direito à bolsa de estudo, a cada um dos bolseiros é atribuído um padrinho ou uma madrinha que
acompanhará todos os passos desta nova jornada rumo à concretização de um talento.
Os 21 bolseiros finalistas passaram por um processo de seleção exaustivo que incluiu um júri de seleção,
Assistentes Sociais e a família direta, pais e irmãos. Os bolseiros receberam a notícia da atribuição da Bolsa
Sara Carreira das mais diversas formas.
Sementes do Futuro, tem um conceito de programa único pautado pela esperança e pretende tornar-se um
exemplo para que ações como esta se multipliquem na nossa sociedade, foi transmitido ontem à noite na SIC
e SIC Internacional.
A Associação Sara Carreira conta ainda com o mecenato por parte de: Missão Continente, Altice, Santander e
SIC.
BOLSEIROS
Crianças e jovens com bom rendimento académico ou aptidões especiais numa determinada área, mas que
enfrentem dificuldades económicas que os impedem prosseguir a sua formação.
As áreas de estudo são as mais diversas, a saber: direito, dança, serviço social, música, medicina, arquitetura,
design de jogos, design de moda, gestão de empresas, educação, desporto, ensino, engenharia, secretariado
de administração e diplomacia.
PADRINHOS
Os padrinhos são profissionais de sucesso que se destacam nas suas áreas profissionais, e têm como principal
missão orientar o bolseiro na sua formação, percebendo se a mesma é a adequada e potencia o talento do
seu afilhado.
A Associação Sara Carreira reflete a forma de estar na vida da Sara que acreditava nos sonhos e lutava por eles
com trabalho e dedicação. Dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e fazer perdurar a sua memória no
tempo são os desígnios e a razão de ser desta Associação. Lançar sementes em talentosas crianças foi a forma
encontrada pela família para concretizar o propósito desta a Associação.
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Sementes do Futuro contou história de 21 crianças e jovens muito talentosos, entre os 12 e os 21 anos. Os
bolseiros da Associação Sara Carreira 2021 são estudantes com a particularidade de viverem em condições
que não lhes permitiam prosseguir os seus sonhos e que agora, com o apoio da Associação Sara Carreira,
conquistam a possibilidade de investir na sua formação e perspetivar um futuro melhor.

Sobre Sara Carreira

Este EP, atingiu o top 5 de vendas da FNAC em dezembro. “Metade” inclui temas como “Vou Ficar”, “Para não
Chorar” feat. Nuno Ribeiro, “Sentimento”, “As Nossas Conversas”, “Penso em nós”, “Já Tou High” feat. Rogg, “Gosto de
ti” feat. David Carreira e “A nossa metade”. Em 2020, Sara Carreira participa no programa da SIC “A Máscara” e
conquista o público com a inesquecível Pantera. No mesmo ano, cria a marca “Éssê by Sara Carreira” e mais uma vez
ganha o aplauso de todos os que a admiram.
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Em perfeita harmonia com a música, era praticamente inevitável que este caminho acontecesse, também, na sua vida.
Em 2018, faz a sua primeira participação especial no tema “Gosto de ti”, lado a lado com o irmão David. Em novembro, Sara
Carreira estreou-se na dobragem de filmes de animação dando voz à personagem de Branca de Neve no filme “Os Sete Anões
e os Sapatos Mágicos”, juntamente com Fernando Daniel. Anteriormente já tinha feito, com a SONY França, o áudio de um
conto infantil: “La Légende des Fées” (par Lisa Angell, Anggun). Em 2019, Sara Carreira estreia-se profissionalmente,
lançando-se numa carreira a solo com o primeiro single “Vou Ficar”, que atingiu mais de dois milhões de visualizações no
Youtube e milhares de reproduções no Spotify. “Para não Chorar” é o segundo single de Sara Carreira que conta com a
participação de Nuno Ribeiro. Este segundo tema faz parte do seu primeiro EP, lançado dia 22 de novembro de
2019: “Metade”.

