
    

 

 
CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
1. Objecto de Contratação: 
Este orçamento refere-se ao orçamento para contratação da “DjLady F” 
2. Nome a utilizar: 
Em toda a comunicação do evento, deverá ser colocado o nome “DjLady F ” 
(Flyers, convites, posters, projecção, etc.) 
3. Fotografias e logotipo: 
Toda imagem será fornecida por mim. 
4. Pagamento de despesas: 
Qualquer deslocação feita para fora da zona de Beja implica pagamento por 
parte do cliente das despesas de transporte, alojamento e alimentação para 
duas pessoas. 
5. Actuação “DjLady F” 
A Lady F estará presente no local da actuação agendada à hora que for combinada com 
o local. A actuação durará o tempo necessário visto não ter tempo limite de actuação. 
6. Tipo de música: 
HouseMusic com vertentes Vocal, Afro deep, Afro latino, comercial, techouse, electro 
e minimal. As vertentes são seleccionadas de acordos com os eventos propostos. 
7. Valor de facturação: 
Orçamento da actuação da “DjLady F ” é de 650€ (trezentos 
euros) para somente 1 (uma) actuação, O preço poderá subir ou descer consoante 
evento e deslocação, é negociável. 
Aos valores orçamentados poderá ou não haver acrescentedos 23% de Iva. 
8. Condições do pagamento: 
-> 50% do valor orçamentado será pago no dia da adjudicação. Só depois de 
adjudicado é que se pode utilizar a imagem e nome “DjLady F” 
->Os restantes 50% do valor orçamentado será pago no dia do serviço, antes da 
actuação. 
9. Confirmação do serviço: 
A execução deste trabalho implica a aceitação deste orçamento e as suas 
condições. Caso sejam aceites as condições propostas neste orçamento, 
agradecemos confirmação pela mesma via e ao pagamento dos 50% de 
adjudicação. 
10. Reserva da data 
As opções sem confirmação até 15 dias anteriores à actuação serão consideradas 
anuladas. 
11. Anulação e adiamento de data já adjudicada. 
Depois do pagamento da adjudicação (50%), caso o evento seja cancelado, não 
existirá direito a retorno da adjudicação. 
Caso a data seja alterada para outro dia o valor mantem-se válido. 
12. Rider Técnico: 
A “DjLady F”apenas actua com material exclusivo Pionner: 

� 2 Leitores Cdj 800, 1000, 900, 2000 
� 1 mesaDjm 700, 800, 900 
� Não exige qualquer monição. 



    

 

Lady F viu crescer em si uma paixão pela música quando ainda era muito jovem, 
nomeadamente pela vertente House.  
Na noite, começou por trabalhar como barmaid, mas nunca fechou a porta a uma possível 
incursão para a cabine de som. 
Incentivada por um grande amigo já fixado na área de Djing e já conceituado na noite algarvia, 
Lady F, finalmente, concretizou um sonho. Após uma extensiva aprendizagem em 
variadíssimos tipos de equipamentos de som, surge a sua primeira oportunidade de actuar e 
logo uma proposta de residência. Uma aposta pessoal de um proprietário de um bar situado 
na zona nocturna de Albufeira (Oura). Foram 2 anos em que cada vez mais, aprofundou os 
seus conhecimentos não só a nível profissional mas também a nível pessoal. 
Decide então voltar ao ambiente nocturno alentejano, decidindo não aceitar mais residências 
e apenas actuar como freelancer onde o seu nome corre com as melhores das indicações por 
parte de quem já a contratou e de quem assistiu a uma actuação sua. 
Hoje, já correu o país de Norte a Sul, actuando em casas conceituadíssimas assim como em 
festas regionais, nomeadamente: FESTIVAL ILHA DOS SONS 2013; Festas de Alcafozes (Castelo 
Branco), QuebraMar (Vila Nova de Mil Fontes), Adega Bar (Grandola), Bubbles (Vila nova de 
mil fontes); S Club (Santa Loucura-Castro Verde); Duplex Caffé (Tomar); Horagá Discoteca Bar 
(Vila Nova de São Bento); THAI BEACH CLUB (Vilamoura); O Challet (Sines); Status Club (Parque 
das Nações-Lisboa); Sortilégio Bar (Reguengos @ Sortilégio SummerSessions); Moagem Caffé 
(ourique); COncretosCaffé (Ferreira Alentejo); Black&White Disco (St. André-Sines); 6º Sentido 
Bar (Oura-Albufeira); Bunker Lounge Bar (Castelo Branco); Festas da vila (Ameixial-Loulé-
Algarve); MoonLightSummerSessions (Olhao-Docas); O Lagar (Pias-Serpa); Antik-M Lounge Bar 
(Ourique); Pavilhão Polivalente (Vila Nova de São Bento); República Bar (Moura); Alsafir Bar 
(Mértola); CCB (Castro Verde); Sota Bar (ourique); Festas do Rosário (Rosário-Almodovar); 
Palace Club (Serpa); MusiCafé (Montemor-Novo); Parque da cidade (Beja); Bora Bora Bar (Vila 
Verde de Ficalho); Festas da Juventude (Garvão-Ourique); FastNet Bar (Baixa-Albufeira); Lexius 
Bar (Pias-Serpa); Onix Bar (Ourique); Be Café (Seia-Serra da Estrela); Caves Bar (Almodovar); 
Disco Hora H (Ferreira-Alentejo); Vipaska Club (Aljustrel), Adega da Lua (Cuba-Alentejo), Cuica 
Bar-Oura (Albufeira), Por Do Sol Disco (Almodôvar), Recepção ao Caloiro (Silves), entre mais, 
dividindo a cabine com Dj’s já bem conhecidos do público que não dispensa uma noite muito 
bem passada ao melhor som do que há de melhor, tais como:conceituadíssimo MASTIKSOUL 
(DJ/PRODUCER); ROCKY G (Rita Egídio); MÁRIO MARQUES; SINS OF SOUND (productores do 
som MIRAME); MC Y2K; DJ Jossa (Kadoc Club e Nosolo Agua); Charlie Spot;Javhai; Nu soul 
Family; Karetus; Gonçalo Madruga; Irmãos Verdade; Némanus;DJ Mike C (DJ/Producer); DJ 
Dominguez (UrbanDuo c/ DJ NOX <-> D&D c/ DJ DIAMOND); DJ Jay Mcknight (várias vezes capa 
Dance Club 2010/11); DJ Fernando Alvim; DJ Miko( Sponsoredby XTREM energy drink); ; DJ 
Tape (DJ & Produtor MAKOSSA & JINGA); DJ PetterPetta; DJ Lord Vegan; DJ Shock (DJ & 
Produtor) entre outrosmais... 
Lady F baseia-se apenas na vertente HouseMusic, “navegando” pelos estilos 
Deep,AfroDeep,Soulful, Comercial, Afrohouse, Afro Latino, Electro, DirtyHouse, Tribal, Electro, 
Progressivo, Techouse, Minimal (e não só) para a sua selecção musical mediante a casa e 
público desta. 
Uma das maiores características desta Dj é precisamente o seu gosto apuradíssimo, tornando-
a assim ÚNICA e numa das profissionais da área mais requisitadas e apreciadas actualmente. 
A título de exemplo, não haverá nada melhor numa noite ao mais alto nível do que levar o 
conceito “LADY’S NIGHT” ao extremo. Público feminino com o maior atractivo de todos: UMA 
DJ FEMININA numa noite INTEIRAMENTE FEMININA! 
Nada melhor do que ver para crer!!!                    www.artistas.com.pt - DJs 


