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Associação Sara Carreira edita “A Minha
História” de Sara Carreira.
Smart link do disco: https://orcd.co/aminhahistoria.
Videoclip “Leva-me a Viajar (Associação Sara Carreira Version)”: veja aqui.

A Associação Sara Carreira edita o disco de originais de Sara Carreira, um registo há muito pedido
pelo público que já se encontra disponível, em exclusivo, nas lojas Fnac e ainda nas plataformas
digitais.
O álbum conta com os temas que fizeram parte do primeiro e único EP de Sara Carreira – “Metade”:
“Vou Ficar”, “Para Não Chorar ft. Nuno Ribeiro”, “Sentimento”, “As Nossas Conversas”, “Penso Em
Nós”, “Já Tou High ft. Rogg”,”Gosto de Ti ft. David Carreira”, com o tema “Leva-me a Viajar” na voz
de Sara e com a versão “Leva-me a Viajar (Associação Sara Carreira Version)” – Hino da Associação
Sara Carreira.
“A Minha História” conta ainda com a regravação do tema original "Leva-me a Viajar" com a
participação extraordinária de mais de 30 artistas portugueses. Esta versão inédita une vozes
inconfundíveis do grande público à de Sara Carreira, numa verdadeira união por uma causa tão
especial.
O videoclip desta música retrata o ambiente vivido durante as suas gravações, com todos os que
participaram nesta reinterpretação, e encontra-se em primeiro lugar das tendência da música do
Youtube Portugal.
Deste disco fazem parte os temas “Sentimento” e “Para Não Chorar” que foram interpretados por
Tony Carreira e David Carreira e Mickael Carreira respetivamente na Gala dos Sonhos, a Gala da
Associação Sara Carreira transmitida na SIC, na passada 4ªfeira.
Os direitos gerados revertem na sua totalidade para a Associação Sara Carreira. Este apoio é essencial
para a concretização
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O formato físico do disco “A Minha Vida” está em exclusivo na lojas Fnac.

dos 21 jovens talentos que fazem parte da Bolsa Associação Sara Carreira, na sua formação para o
futuro.

A Associação Sara Carreira pretende assim proporcionar um futuro às crianças e jovens que tenham
talento em qualquer área de formação, mas que infelizmente passam por dificuldades financeiras
que não permitem a concretização do seu sonho. São estes os futuros candidatos que a Associação
Sara Carreira visa apoiar através de bolsas de estudo que lhes permitirão fazer crescer, com trabalho
e resiliência, proporcionando-lhes a oportunidade de vingar e viver o seu talento.

Sobre Sara Carreira
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”.
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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Dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e homenagear o seu modo generoso de estar perante
os outros é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira que visa lançar sementes em
talentosas crianças e jovens carenciados. Segundo a família Carreira, ‘A Sara sempre foi uma jovem
presente na vida de todos, que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A
Associação refletirá tudo aquilo que ela é e concretizará os sonhos de quem mais precisa’.

