
 

BIOGRAFIA SARA SANTINI 
 
Sara Santini, natural do Porto - Portugal e assumidamente deejay profissional, sendo a 
sua única atividade atualmente à qual se dedica de corpo e alma, tornou-se num dos 
talentos mais procurados e de mais rápido crescimento no panorama da música 
eletrónica. 

Dona de uma imagem dócil e feminina associada à sua impavidez e determinação, 
quebra assim todos os estereótipos associados à sua atividade, inspirando meninas e 
mulheres em todo o mundo com o seu intenso e contagiante entusiasmo pela sua 
profissão aliada ao seu carisma e dom para a arte da mistura. 

Desde cedo manifestou a sua veia de artista, contudo foi no desporto que se deu a 
conhecer ao se consagrar, por diversas vezes, campeã nacional ginástica acrobática o 
que a levou a licenciar-se em Educação Física. Porém o mundo da música e do 
entretenimento associado o seu brilhante gosto musical a desafiaram a embarcar 
nesta, que ainda hoje, considera uma verdadeira e desafiante aventura. 

Com milhares de seguidores nas redes sociais, a DJ número 1 Portuguesa é a única de 
terras lusas a fazer parte do ranking que elege os melhores Dj’s do mundo, sendo 
atualmente a número 63 do mundo, a número 42 da Europa. 

A sua eletrizante presença combinada com as suas peculiares performances e 
habilidades técnicas têm-lhe proporcionado apresentar a sua música por esse mundo 
fora permitindo-lhe cativar instantaneamente qualquer pista de dança. 

Os 45 países que já encarou, espalhados pela Europa, Ásia, Américas e África, entre os 
quais Portugal, Espanha, Inglaterra, Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, 
Holanda, Áustria, Itália, Israel, Cazaquistão, China, Marrocos, Angola, Moçambique, 
Índia, Omã, Nepal, Dubai, Tailândia, Malásia, Indonésia, Myanmar, Turquia, República 
Dominicana, México, entre tantos outros, permitiram-lhe assim levar toda a sua 
destreza e personalidade às melhores discotecas e festivais do mundo. 

Habituada a grandes e exigentes públicos, Sara Santini  já partilhou cabine com os mais 
renomados artistas do momento, nomeadamente Dj Snake, Armin Van Buuren, Axwell 
& Ingrosso, Don Diablo, Alan Walker, Bassjackers, Laidback Luke, Kura, Salvatore 
Ganacci, Vini Vici, Black Coffee, Krewella, Juicy M, entre outros.  

O seu currículo não deixa margem para dúvidas que ainda tem muito para dar ao 
mundo da música eletrónica e que irá chegar ao topo, destacando-se pela sua 
capacidade e habilidade, não deixando o seu género a definir. 

Com tanto que já deu ao universo da música, parece que a história acaba de começar 
para uma das artistas mais promissoras do momento. 

 


