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Paulo Di-Light é considerado por muitos a voz dos DJs em Portugal tem cerca de dezoito anos de experiencia na área,
milhares de horas em cabines pelos melhores clubes e festas de todos o pais.
Pioneiro na criação e desenvolvimento da formação técnica e especializada
para DJ e Produção de Musica Eletrónica, administrou e desenvolveu as
melhores escolas até atualidade onde é CEO da maior escola de DJs e
Produção Musical do país o Centro i4DJ, é também, formador com
certificação de aptidão pedagógica e conta com mais de sete anos de
experiencia, já formou mais meio milhar de DJs, cria e ministra vários
workshops e cursos temáticos das áreas.
“Coolhunter” assumido, acompanha de perto as tendências nacionais e internacionais das áreas, testa em primeira
mão novos equipamentos e tecnologias, avaliando o seu potencial e capacidade de aplicação em novas técnicas.
Apresentador em rubricas técnicas em programas de TV
direcionados para DJ. Aconselha as melhores marcas de
equipamentos e softwares das necessidades e estratégias a
seguir. É comentador e produz artigos nas revistas e sites da
área. Responsável pelos melhores concursos de dimensão
nacional para descobrir talentos e criar oportunidades.
Tem uma forte intervenção nas questões profissionais e legais,
procura através de congressos e palestras em conjunto com as
entidades reguladoras da música e espetáculo em Portugal
uniformizar e unir toda a classe DJ.
Paulo Di-Light tem como objetivo superar-se em quanto pessoa e profissional, e quer através das melhores técnicas
e performances criar o melhor do DJ mundo.
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CLUBES E EVENTOS
Alguns dos clubes e eventos:
Álcool Puro, Elitte, Neptunos, Queens, Diamonds, FF, Delmar, Fashion Night Out Loja das Meias, …
S. L. Benfica 33 + de 200.000 pessoas
Festas da Golegã | Golegã
Festival do Secundário | Gouveia
Semana da Juventude | Penha de frança
Fashion Night Out | Tendências Store
Capicua | Algarve
JB - Re-start experience | Cavalariças do Pestana Palace
…
Music4All | FIL
Ruinas Angel Bar | Alcochete
Dia Mundial da Rádio | Mega Hits
Álcool Puro 2| Loures
Rock in Rio | Portugal
Cabana Beach Bar | Fonte da Telha
Benfica Fun Zone Master DJ | Benfica
Festivall Village – Mega Hits| Espanha
….

Vídeos Técnicos
Techreport Roland SP-404 SX
Techreport Pioneer Toraiz SP-16
Techreport Pioneer DDJ-SB
Techreport Pioneer XDJ 700
Techreport Akai LPD8LPK
Live Mega-Hits
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