A ASSOCIAÇÃO SARA CARREIRA ANGARIOU 303.465,54 € NA
GALA DOS SONHOS.
A Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira conseguiu angariar o valor de 303.465,54 €, em
doações, na noite do dia 1 de dezembro, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Este
valor reverte na totalidade para a Associação que tem como objetivo dar continuidade aos
sonhos da Sara. Mais uma vez, os portugueses demonstraram grande apreço e generosidade
com a causa abraçada por esta associação, sendo que o valor angariado resulta da soma de
donativos efetuados através do número de telefone (chamada de valor acrescentado), com o
valor das transferências efetuadas em Portugal e um pouco por todo mundo.
A Gala dos Sonhos foi um programa de grande entretenimento, transmitido na SIC, líder de
audiências, visto por mais de 1.500.000 de espectadores.
Tony Carreira, Mickael Carreira e David Carreira subiram ao palco ao lado de nomes consagrados
da música nacional e ainda de várias figuras públicas, amigos, bolseiros e embaixadores da
Associação Sara Carreira, que se juntaram a esta causa.
Fátima Lopes foi a anfitriã desta noite e, ao longo da emissão em direto, assistimos a um
grandioso espetáculo com vários momentos musicais inéditos, para além de diversas ligações
ao call center onde diferentes personalidades atenderam as chamadas solidárias dos
telespectadores. Na plateia, num passo de magia, existiram alguns momentos de surpresa.
Juntaram-se famílias, apoiou-se o empreendedorismo e ficou uma mensagem de esperança a
jovens trabalhadores, resilientes e talentosos.
A Gala dos Sonhos é um programa concebido em nome da Associação Sara Carreira que honra
a forma de vida generosa da jovem Sara e fomenta o talento, a resiliência e a possibilidade de
um futuro melhor para jovens que vão fazer a diferença em Portugal e, quem sabe, no mundo.
A Gala dos Sonhos concretiza uma mensagem de esperança e um enorme ato de amor.
A família Carreira gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram ligadas directa ou
indirectamente à Gala dos Sonhos e a todos os que contribuíram financeiramente para esta
causa.

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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